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PEDMLUVA.

R. 1911 ml jsem ve výroní slavnostní schzi eské Akademie

pednášku, jež mla stejný název, jako se te na prvním listu

této knihy. V pednášce jsem se pokusil o výklad, pokud a pro
lze válku o ddictví rakouské (1740—1748) na jejím poátku
(až do konce r. 1742) nazvati válkou o zem koruny
eské, zvlášt když do jejího rámce pojmeme též první válku

slezskou, která s ní skuten splynula v jedno.

Slezsko bylo postoupeno mírem, kterým se koní první válka

slezská uprosted roku 1742. Král Pruský dvakráte zvítzil,

nejprve (1741) na pd slezské, podruhé (1742) na pd eské.

Než ztráta Slezska nebyla zpsobena jenom prbhem války

slezské, nýbrž i z té píiny, že válka o Slezsko, jak podoteno,

splynula v jedno s válkou o ddictví rakouské.

Na poátku vlády Marie Terezie šlo však o více; nešlo jen

o Slezsko, šlo o celou korunu eskou, t. j. státoprávní skupinu zemí

koruny eské, šlo o úplný rozklad její, takže by byl pestal i onen

volný a slabý svazek, který k ní ješt poutal již v 17. století odlou-

enou Lužici. Podle smluv, kterými se spojili r. 1741 mezi sebou

protivm'ci Marie Terezie, krále Pruského k nim poítaje, ml král

Pruský podržeti vtší ást Slezska, ml se kurfirst Bavorský státi

králem eským, ml kurfirst Sasky obdržeti Moravu s titulem

královským a k tomu ješt Horní Slezsko. A pi tom se objevují

nad to nade všecko ješt pokusy, nejprve saské, potom pruské,

o získání nkteré ásti Cech, takže by bylo pi rozkladu koruny

eské nastalo také rozdlení a roztržení hlavní její zem, království

eského. To byl, jak lze íci, program války o ddictví rakouské

(nehled k Itálii) na jejím poátku, program války o zem koruny

eské.

I*
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Tento program v plném rozsahu nestal se skutkem ani na

poátku války o ddictví rakouské, ani v dalším jejím prbhu,
který pinesl po první druhou válku slezskou (1744—1745). Ztráta

Slezska nebyla odinna ani tehdy, ani pozdji onou velkou válkou

sedmiletou, kterou nazýváme též tetí válkou slezskou. Až na
zbytek Slezska koruna eská byla a zstala redukována na ob
staré své zem, království a markrabství. A pece (opakuji, co bylo

povdno na konci zmínné pednášky) válkou o zem koruny

eské r. 1740—1742, šastným (nehled k Slezsku) jejím koncem,

byla odvrácena tžká pohroma od národa eského, pohroma po-

dobná té, jaká v druhé polovici 18. století stihla národ polský,

jenž rozdlením státu polského sám byl roztržen na ti kusy a tak

se dostal pod vládu trojího panovníka. A tu má význam a cenu,

že vedle Cech a Moravy ze Slezska uhájena aspo ást a že tak

pod vládou Marie Terezie, královny eské, pod vládou panovník
rodu Habsbursko-Lotrinského, král eských, zstal národ eský
celý a nerozdlený.

Co v pednášce bylo naznaeno v hlavních rysech, obšírnji

a podrobnji bude vypravováno v této knize, jejíž první ást
tenái pedkládám. Tato první ást jde až k pádu Prahy v listo-

padu r. 1741 ; v ní se vypravuje (je to hlavní její obsah) o diploma-

tickém jednání, jehož výsledkem byl onen plán o rozdlení zemí

koruny eské; v ní se však také vypravuje o pokusech, kterými

se Marie Terezie snažila, aby odvrátila ztrátu tchto zemí ne bez

obtí z celého ,,ddictví rakouského", zejména z toho, co v nm
pocházelo z ,,ddictví španlského", jež spadlo na mladší linii

Habsburskou, konící se v mužském pokolení jejím otcem r. 1740,

tyi desítiletí po vyhasnutí linie starší (1700). A tu lze íci, když

se tyto pokusy nezdaily, že Slezsko bylo obtováno, aby byly

zachránny Cechy a Morava.

Druhá ást pjde od pádu Prahy v listopadu r. 1741, po

kterém byl prohlášen za krále eského kurfirst Bavorský Karel

Albert, do konce r. 1742, kdy odvedl Belleisle, jeden z pvodc
války, francouzskou posádku z Prahy, naež se, poátkem následu-

jícího roku vzdal její zbytek, jenž v Praze po jeho odchodu ješt

byl zstal. Je to doba bavorsko-francouzského panství v Praze

a v nkteré ásti Cech v rozsahu, jenž se mnil podle prbhu
války, doba, na kterou dlouho upomínal francouzský nápis na
budov v jedné z ulic Nového msta Pražského, která dnes již



nestojí, doba, kterou nám ješt dnes pipomíná jméno Francouzské

brány na Vyšehrad.

^faje vypravovati o panství bavorském v Cechách r. 1741

a 1742, vracím se (budiž mi dovoleno o tom se zmíniti) daleko

zpátky k první zamýšlené, avšak neprovedené práci v oboru

historickém. Na samém konci mých akademických studií vypsal

sbor doktor filosofie, jenž tehdy ješt trval (stalo se to nepo-

chybn z popudu, který dal Gindely), „cennou otázku"; ped-
mtem práce, jež by odmnu obdržela, mly býti djiny panství

bavorského v Cechách na poátku války o ddictví rakouské. Chtl

jsem se o tuto práci pokusiti, ale v Mnichov nebylo mi bavorskou

vládou dáno dovolení k studiím archiválním k tomu nezbytným.

Bylo to v dob, kdy ješt nebyl dokonen vdecký výboj (tak to lze

nazvati) ,,veejných" archiv, který plnji pinesla doba následu-

jící, otevírající rostoucí mrou již také archivy privátní. Podobn
se vedlo pozdji KarluHeiglovi, jenž si stžuje v pedmluv
své r. 1877 vyšlé monografie,^) že mu Paížské archivy nebyly

pístupny ; mohl však užíti velké sbírky opis Paížských archiválií,

poízené díve, ze které po nm erpali i jiní.^) A sám R a n k e')

pi svých studiích v Drážanech potkal se s pekážkami aspo,

co se týe jedné skupiny pramen, pipomínajících nkdejší nepá-

telský pomr Saska k Prusku.

Podnt, abych se vrátil ku první zamýšlené, ale neprovedené

práci, dal mi po letech Arnošt Denis, jenž upozornil ve

svém posledním díle vnovaném eským djinám na nkteré

nevydané a dosud nevyerpané prameny v Paížské Národní

knihovn.*) Jimi jsem se obíral za svého pobytu v hlavním mst

») Der Oesterreichische Erbfolgestreit und die Kaiserwahl Karls VII.

(V Nórdlinkách 1877.)

*) Jest to sbirka Toepfrova (srovn. též n. pozn. 3, na str. 96). Toepfer

ml úmysl složiti životopis hr. Tórringa, pedního rádce Karla Alberta.

*) Zwólf Bcher Preussischer Geschichte (v Sámmtl. Werke 27—28, str.

416). Srovn. co se vypravuje níže v této knize v hl. IV. o nedokonané

smlouv Drážanské. — Podobné ohledy rozhodovaly asi v Mnichové.

Pozdji sml Gindely pro Zemský archiv opatiti opisy archiválií Mnichov-

ských, na jichž základ sepsanou práci vydal r, 1879 Theodor Tupetz
v (Syblov) Historische Zeitschrift s nadpisem: Die bairische

Herrschaít in Bóhmen.
*) La Bohéme depuis la Montagne-Blanche I., 461. — Národní

knihovnu Paížskou uvádím zkratkou B.N.
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Francie r. 1906 a pi tom jsem rozšíil svoje bádání též na prameny
v archivu zahraniného ministerstva.^) Pozdji jsem v této práci

pokraoval v archivech jiných, ve Vídni,*) v Mnichov,') v Drá-

ždanech^) a v Berlín.^) Všude je hojn pramen, které ani novj-
šími historickými publikacemi nejsou vyerpány. A všude jsem

byl správami a úedníky tchto archiv ochotn a vydatn pi své

práci podporován, zaež jim vzdávám velý a upímný dík. Stej-

nými díky jsem zavázán majitelm rodinných archiv. Jsou to

J. J. Ferdinand Zdenk kníže z L o b k o v i c, J. J. Bedich kníže

z Lobkovic, J. J. Karel kníže K i n s k ý, J. O. Ota hrab
H a r r a c h.^o)

Moje práce, jejíž první ást tenástvu pedkládám, je zalo-

žena na tištných publikacích i na pramenech archivalních. Njaký
poet dosud nevydaných pramen pinese druhá ást této práce.

Z novjší literatury zvlášt vytýkám, co následuj e.^^)

R. 1904 vydal Jan Ziekursch monografii o vzájemných

stycích Saska a Pruska uprosted století 18.^) Jest to zvlášt dle-
žitý a cenný ,,píspvek k djinám války o ddictví rakouské",

jak teme na titulním listu knihy samé. Pomocí hojných pramen
bohatého archivu Drážanského vyložena v ní politika saská

na poátku eené války, která se nám, se stanoviska eského jeví

v té dob jako válka o zem koruny eské a za které Sasko nejprve

vyjednávalo s ddikou Karla VI. o spolek proti jejím nepátelm,
pozdji však se pidalo a pidružilo k nim, pi emž cílem saské

politiky zstávaly vždy zem eské, aby totiž z nich získala podíl

spolkem s Rakouskem nebo úastenstvím ve válce proti nmu.

^) Archives du Ministre des Affaires étrangres. (Zkratka: A. E.)

«) Jsou to Státní Archiv (St. Ar.) a Válený Archiv (Vál. Ar.).

7) státní Archiv (Mnich. Ar.).

8) Dr. Ar.

9) Berl. Ar.
i'') O tchto archivech v. zprávy (Archivalien zur neueren Geschichte

Oesterreichs) vydané komisí pro novjší djiny rakouské. Jsou to archivy

v Roudnici (Ar. Lobk. R.), v Praze (Ar. Lobk. Pr.), archiv Kinských
ve Vídni (Ar. Kinsk.) ; knihovna knížat Kinských v Praze (Kn. Kinsk.).

Z archivu Harrachovského ve Vídni, jenž se nov poádá, byly mi pjeny
nkteré kusy.

") Díla v této pedmluv pipomenutá uvádím dále jen jménem
autorv.

12) Sachsen und Preussen in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Ein Bei-

trag zur Geschichte des osterreichischen Erbfolgekrieges.
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Kniha Ziekurschova po míru r. 1742, ke kterému bylo Sasko pi-

nuceno bez zisku, když za Slezsko vystoupil ze spolku král Pruský,

provází nás ješt nco dále až do r. 1743, jehož koncem smlouvou

Vídenskou stalo se Sasko spojencem Marie Terezie, na jejíž stran

pak stálo za druhé války slezské. Jsem povinen, abych upozornil

tenáe své knihy, že již v knize Ziekurschov najde v hlavních

rysech a nkde i podrobn, co bude ísti v ní o snahách a cílech

saské politiky na poátku války o ddictví rakouské. Rozdíl je

v tom, že Ziekursch píše se stanoviska saského, kdežto u mne, se

stanoviska eského (musím to opt vytknouti), ona válka se jeví

jako válka o zem koruny eské. A ježto spisovatel v pedmluv
smí a nkdy i má a musí mluviti o sob, budiž mi dovoleno pipo-

menouti, že jsem i zde, v této své práci, se snažil uvésti djiny

eské ve spojení s djinami všeobecnými.

Jak patrno, politika saská a pruská nejsou si nepodobny;

spolkem s Marií Terezií nebo nepátelstvím proti ní smují k tomu,

aby získána byla ást zemí koruny eské. Maje pak vedle saské

vypravovati o politice pruské, s lítostí vzpomínám, že ku ped-
mtm posledních literárních plán Ladislava Hofmana
náležela též politika mladého krále Pruského na poátku jeho

vlády.

Z novjší literatury francouzské uvádím zvlášt dv knihy,

které vyšly r. 1907 a r. 1910. V první Moric Sautai vypra-

vuje o diplomatickém jednání, kterým se pipravovala válka o d-
dictví rakouské, v druhé o poátku jejím, když kurfirst Bavorský

s vojskem i francouzským opanoval Horní Rakousy.^) Cena obou

knih spoívá zvlášt v pramenech, které jsou vetkány do vypravo-

vání nebo otištny v plném znní.")

Nepokládám za úkol této pedmluvy, aby pinesla výpoet
veškeré literatury starší i novjší. Pipomínám ješt ze starší jen

známé dílo Arnethovo o prvních letech Marie Terezie,^^)

") Maurice Sautai, Les préliminaires de la guorre de la

succession Autriche (v Paíži 1907) ; cituji vždy jen jménem autorovým.—
Maurice Sautai, Les débuts de la guerre de la succession Autriche
I. (v Paíži 1909) ; cituji: Sautai, Débuts.

") Na titulu obou knih teme: Publié souš la direction de la section

historique de Tétat-major de Tarmée. — Je to tedy publikace podobného
rázu, jako se níže pipomínají, jedna pruská, druhá rakouská. Francouzské

dílo se jim nevyrovná.

»•) Maria Theresia's erste Regierungsjahre I-II. (Ve Vídni 1863-1864.)
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Grunhagenovo o první slezské válce,^®) K o s r o v a

o Fridrichu Velkém^^) a vévody z B r o g 1 i e o poátku války

o ddictví rakouské/^) dále ob velká díla vnovaná válce samé,

t. j. prbhu vcí na poli váleném; jsou to díla známá a podle

zásluhy cenná, vydaná péí rakouského archivu váleného^)

a pruského generálního štábu.^^)

Z naší literatury mimo pátou knihu sepsanou J o s. Svát-
kem v Djinách Cech a Moravy nové doby
pipomínám zvlášt spis menšího rozsahu, ale s hojným obsahem,

jenž vypravuje více, nežli naznauje titul. Je to cenný spis F r.

A. Slavíka, jednající o pruském usilování o zem eské.^)

Následující vypravování je opateno velkým potem, ba

nadbytkem poznámek, což se tím vysvtluje, že jsem z pramen
tištných i netištných vybíral ne sice výlun, ale pece pevahou
místa jednající o vcech eských a je v poznámkách otiskl. Pra-

meny, ze kterých jsem vybíral, jsou vtšinou psány jazykem fran-

couzským. Dosud pevládá zvyk, upravovati novovké texty

francouzské toho druhu, co se týe interpunkce a orthografie,

podle pravidel nyní platných. Skuten se tak ani ješt v 18. století

nepsalo; ani král Fridrich tak nepsal, jak ve velké sbírce jeho

politické korrespondence tištny jeho dopisy i tehdy, kde se zacho-

valy autografy. Proti tomuto zpsobu vydávání ujímá se a má
pívržence zpsob jiný, který se pidržuje pedloh, zvlášt kde

pedlohy byly psány vlastnorun. V citátech se všude pidržuji

pedloh, a to jsou autografy, staré kopie, koncepty nebo vyho-

tovení.^) Tím se vysvtluje nestejnost v citátech, zejména co se

1*) Geschichte des ersten schlesischen Krieges (v Got 1881).

18) Geschichte Friedrichs des Grossen. Poslední vydání v Štutgarté

1912—1915.
19) Frédéric II et Marie-Thérse 1740—1742 (v Paíži 1883).

2") Oesterreichischer Erbfolgekrieg 1740—1748. Herausgegeben von
der Direction des K. und K. Kriegs-Archivs (ve Vídni 1896—1903). Cituji:

Erbfolgekrieg.

21) Der erste Schlesische Krieg 1740— 1742. Herausgegeben vom
Grossen Generalstabe, Abtheilung fúr Kriegsgeschichte I

—

II. (v Berlín

1890—1893).
22) Pruské usilování o zem eské. Druhé vydání (v Praze 1891).

23) Z tisku cituji ovšem tak, jak tištno.



IX

týe akcent, které asto chybjí docela. Tak reprodukovány ped-
lohy v jich zpsobu psaní (zde o orthografii nelze mluvit) i tam,

kde píšící (a byli to velcí páni) psal asto jako dít, jež se uí psáti,

anebo jako analfabet, jenž se o psaní pokouší. Co tím míním, ukazuje

citát ze zápisk Augusta Silného v pozn. 6. na str. 35. Ctní dopis
neb zápisk toho druhu (zvlášt velkovévody Františka) pipomíná
nkdy luštní rébus.





I. Bavorsko. — Francie.

ada panovník rodu Habsburského, potomk krále Ferdi-

nanda I., byla v Cechách dvakráte petržena, po každé knížaty

z rodu Wittelsbašského
;
ponejprv, když po starší linii picházela

na adu Ferdinandem II. mladší linie štýrská, po druhé, když

nastoupila dcera posledního mužského Habsburka, Marie Terezie,

z jejíhož satku s Františkem Lotrinským, velkovévodou Toskán-

ským, mla vzejíti dynastie nová, na kterou však pešly všecky

tradice dynastie starší.

Fridrich Falcký, jenž byl povolán na trn eský povstáním

stav eských, náležel ku protestantské vtvi Wittelsbach

;

vítzem na Bílé Hoe byl však netoliko Ferdinand II., nýbrž

s ním zárove jiný kníže, kníže téhož rodu Wittelsbašského, kato-

lický vévoda Bavorský Maxmilián ; Karel Albert, jako císa

Karel VII. — jako král eský byl by Karel III. — jest jeho

potomek. Karla Alberta na trn eský nevolala revoluce. Sám
se prohlásil za nejoprávnnjšího ddice Habsburk ve veškerém

jich panství, pokud nepocházelo z ddictví španlského, hlavn
však v království eském. Co Karla Alberta — krále ostatek ne-

korunovaného^) — uvedlo na krátkou dobu do Cech, byla politika

a diplomacie doby, která asto zavírala smlouvy, aby jich pak

nezdržela, politika, která, když válkou o ddictví španlské vyí-

zena byla velká otázka rovnováhy evropské, svádla státy ve spolky

a koalice, pi kterých vedle starých tradicí, ale nkdy také proti

nim, rozhodovala více než pravé neb domnlé nároky právní, snaha

po vzrostu — agrandissement je diplomatický výraz

doby — snaha, která však nevycházela pouze z dynastické cti-

žádosti a hrabivé výbojnosti. Takový egoism, dynastický i státní

1) Omyl, že byl v Praze v prosinci r. 1741 korunován, vyskytuje se

velmi záhy a nevymizel ani v novéjších spisech docela.

J. GOLL: Válka o zemé koruny Ce»ké. 1



zárove, ovládá politiku nov vzrstající velmoci pruské a mla-

dého krále Fridricha II., jenž první proti Marii Terezii

vystoupil úton. U Fridricha II. nejmén padá na váhu právní

nárok na nkterá knížetství slezská, ke kterým se pihlásil po

smlouvách svých pedchdc, nárok tento odstraujících. Akoli

otec jeho byl uznal Pragmatickou sankci Karla VI., Fridrich chtl

hned po smrti císaov získati Slezsko, Slezsko celé. Odra pro-

tékala jeho zemmi ve svém stedním i dolním toku; bez boje

nebo výbojem mlo se v jeho držení dostati také její horní poíí.

Braniborsko mlo se v budoucnosti státi opravdovým stedem

státu pruského; Slezsko je mlo krýti na jedné stran, mlo i bu-

doucn, ale již v rukou krále Pruského, dliti od sebe pod spo-

leným panovníkem stojící kurfirství Saské a íši Polskou.-^)

Jest to táž expansivní politika, jež se pozdji stala osudnou státu

a národu polskému. Podobnou cenu a podobný význam jako

Slezsko mly potom pro stát pruský ješt za vlády Fridricha II.

získané Prusy Západní, které ped tím dlily, dále však spojovaly

Braniborsko s Prusy Východními, na kterých spoíval královský

titul kurfirst Braniborskjxh.

Karel Albert se od Fridricha Pruského liší ve všem

a všudy. Fridrich nebyl toliko králem, nýbrž skuten vládl sám

od té chvíle, kdy po smrti otcov vstoupil na trn ; také v zevnjší

politice první a poslední slovo vycházelo od nho; Podewils, a
sml vždy také pednésti svoje mínní a rady, provádl pece jen

úkoly, .které mu pikazoval král sám; ízení zevnjší politiky

nespoívalo v jeho rukou, jako je ml ve Francii kardinál Fleury.

Fridrich ml kolem sebe nejednoho osobního pítele, ale proti

všem zstával jako král a panovník samostatným. Karel Albert

byl však vždycky více nebo mén ovládán od nkoho jiného.

V dob, kdy jemu osud pikázal tak tžký úkol, rozhodoval

u nho hrab Torring. Než mezi ním a králem Pruským byl ješt

jiný rozdíl, který lze vyložiti i v jeho prospch. V djinách jedno-

2) V proklamaci Fridrichov vydané v prosinci 1740 se praví: Nkdo
z tch, kdo se domnívají, že mají právo na ddiné zem domu Rakouského,

mohl by se Slezska zmocniti k velké škod Pruska. Proto se král sám zmoc-

uje Slezska — zur nótigen Defension seiner Land und Leute. — Prusko

by bylo mohlo pedejíti Sasko, které se tu sice nejmenuje, a proklamace

na tom míst elí proti nmu. — V proklamaci se sice též poukazuje k ná-

roku na Slezsko, ale není to hlavní a pední dvod.



tlivc jakož i národ a stát mocnou silou bývají tradice; od

djepisc se jejich váha asto ani dostaten necení. Okupace
a pak trvalé získání Slezska od Hohenzoller má také své tradice,

svou prehistorii; než lze tvrditi, že by se byl Fridrich i bez ní

po smrti Karla VI. o Slezsko pokusil ; bylo již eeno, že u nho
právní nárok padá nejmén na váhu. O Karlu Albertovi proti

tomu lze íci, že byl o svém právu pesvden, že jednal, jak se

íká, bona fide. Nemá tím býti eeno, že jeho nároky byly

skuten oprávnné, zdá se však, že v n vil i potom, když první

kroky, jež uinil po smrti císaov ve Vídni skrze svého vyslance,

pinesly, pokud se týe závti Ferdinanda I., velké sklamání.^)

\'edle toho byly tu— na stran bavorské— tradice, jež jdou daleko

nazpt, které se však netýkají toliko koruny eské, nýbrž odnášejí

se také ke konm císaské,

^Iluví-li se o objektivnosti, jež jest povinností každého dje-

pisce, ozývá se obyejn pi tom známé napomenutí Ciceronovo:

ne quid falši... Je to povinnost mravní, Icterá platí pro

každého poctivého lovka. Než objektivnost historická obsahuje

v sob ješt jinou povinnost i úkol, který asto bývá nemálo

nesnadný, i když odeteme tendenci, teba více nebo mén ne-

uvdomlou. Co nazýváme významem historickým nkteré vci,

poznáváme obyejn anebo aspo poznáváme lépe teprve v histo-

rické distanci, když totiž pehlížíme netoliko, co pedcházelo,

nýbrž i co následovalo. A tu upadáme asto v nco podobného

tomu, co se nazývá vaticinatio ex eventu. Je to chyba

historik pruských, zvlášt starších, z nichž nkteí pipisují

plán vdomý anebo aspo tendenci všem Hohenzollerm od po-

átku nebo aspo od velkého kuríirsta a zvlášt od velkého

krále zaínaje — plán, zbudovati novou íši Nmeckou, ve které

dnes král Pruský je císaem. Co však Fridrich na základech polo-

žených od tí pedchdc zbudovati chtl, byl veliký stát pruský,

stát tak velký a tak mocný, aby byl velmocí vedle velmocí jiných,

i když zstával z nejvtší ásti v rámci tehdejší íše, i když jeho

panovník nebyl zárove císaem. Ovšem — bez tohoto Pruska

Fridrichova, ale také potom Bismarckova, Pruska vzrostlého

anexemi (to je diplomatický výraz novjší) r. 1866 — by tato

nová íše Nmecká nebyla vznikla.

•) Nároky bavorské nezakládají se jen na této závti, o jejímž znní
v Mnichov mli, jak známo, nesprávné mínní.

1»



Rivalita HohenzoUerv a Habsburk, pokud se týe prvního

místa v Nmecku, spojeného díve se starodávnou korunou

císaství ímského, vyskytuje se teprva v dob, kd}^ stará íše

již byla zanikla, kdy však zstával ješt Nmeck}^ spolek — tak

zvaný Bund — který, pokud trval, vždy ješt choval v sob
možnost návratu k tradicím starším. V staré íši soupeové ve

smyslu vyloženém nejsou Habsburkové a Hohenzollerové, nýbrž

Habsburkové a Wittelsbachové. Wittelsbachové nikdy neza-

pomnli, že již v první polovici 14. století z jejich rodu byl vyšel

král a císa ímský, Ludvík, jenž však dosáhl koruny pi volb
rozdvojené, tak že njakou dobu stál vedle nho jako protikrál

Fridrich Rakouský.

Nebudeme ani v hlavních rysech stopovati tuto rivalitu

Habsburk a Wittelsbach staletími. Nás zajímá zvlášt v tch
dobách, kdy bželo zárove o korunu eskou anebo jen o ni. Vzpo-

meme si jen, že v 15. století po smrti krále Albrechta, a již tu

byl syn a ddic, po smrti otcov narozený Ladislav, volán byl na

trn eský jiný Albrecht, vévoda Mnichovský. Ovšem vévoda sám
uznával právo domu Rakouského za lepší, totiž za takové, které

svobodnou volbou odstranno býti nemohlo. Jinae bylo v století

16., kdy pipadla Habsburkm koruna eská již trvale. Vítzství

Ferdinandovo pi volb r. 1526 bylo zárove porážkou Viléma

Bavorského. Potom Karel V. a Ferdinand, bratr jeho, mli proti

sob v íši dvojí oposici, knížat protestantských a vedle ní kato-

lických vévod Bavorských, až pozdji, ped samým poátkem
války Smalkaldské, náboženství pece zvítzilo nad politikou.

Bylo to smíení Viléma Bavorského s Karlem a Ferdinandem,

jež rozhodlo v neprospch protestant ve válce v první její

ásti, v jižním Nmecku. A tehda, r. 1546, to bylo, že pi
satku Albrechta, syna Vilémova, s dcerou Ferdinandovou

Annou sepsána byla ona smlouva svatební, na kterou se

ješt po dvou stoletích odvolával proti Marii Terezii Karel

Albert.^)

*) O cen smlouvy z r. 1546 se mínní novjších djepisc bavorských

rozchází. Srovn. Doeberle, Entwickelungsgeschichte Bayerns (v Mnich.

1912) II., 169. — Právní nároky i pretense bavorské a pruské nemíním
sám ani vykládati ani rozbírati, jednak že mohu u tenáe je považovati

za známé, jednak, že rozhodl potom prbh zápasu na poli váleném a poli-

ticko -diplomatickém

.



A tak i pozdji vracející se rivalita politická pece v dobách

rozhodných ustupovala mocnjším silám historickým, motivm
náboženským (r. 1619 byl by se Maxmilián Bavorský mohl státi

pomocí hlas kuríirst protestantských císaem), až pak pišla

doba, kdy tyto motivv' pozbývaly dívjší váhy.

Proti tomu, co spojovalo Habsburky a Wittelsbachy, se dostalo

v druhé polovici 17. století na vrch, co je dlilo, a tím se poíná
jakýsi intimní pomr mezi Bavorskem a Francií, jenž potom dlouho

potrval, a ne vždy se stejnou silou, a jehož dozvuk se ozývá

ješt v tragédii krále Bavorského Ludvíka II.

Za vlády S5ma Maxmiliánova, kurfirsta Ferdinanda Marie

za\enabyla r. 1670 mezi Francií a Bavorskem smlouva, ve které

Francie, zeme-li císa Leopold bez mužských potomk, uznala

nároky Bavorska na nkteré zem v držení domu Rakouského,

zejména království eské, a slíbila, aby byly pive-

deny k platnosti, podporu a pomoc penzi, bude-li teba, i bran-

nou mocí.^)

•) Když se poalo vyjednávání o smlouvu, návrhy obou stran se

bned nekryly. Se strany francouzské se nejdíve navrhovalo, aby echy
budoucn byly císaské ,,patrimoniuni" t. j. aby náležely pokaždé císai

nebo králi ímskému
;
po smrti Leopoldov ml se císaem státi Ludvík XIV.,

králem ímským vedle nho kurfirst Ferdinand Marie a v jeho držení

mly pejíti echy ; Praha mla v budoucnosti vždy býti sídlem císae neb
krále ímského. S bavorské strany však stáli o korunu císaskou a o trvalé

získání ech, tak aby echy zstaly ddin v držení Wittelsbach. Nárok
na korunu eskou nebyl tehdy odvozován ze satku Albrechta V. s dcerou

Ferdinanda I., Annou, nýbrž ze satku kurfirsta Maxmiliána s druhou
jeho manželkou, matkou Ferdinanda Marie, dcerou Ferdinanda II. ;

pi
tom tvrzeno, že jemu, Ferdinandovi Marii, po smrti Leopolda, jenž tehdy
neml mužských potomk, náleží nejbližší právo, zvlášt ke království

eskému. Smlouva z r. 1670, uznávající tento nárok, byla doplnna dvojím

zvláštním a tajným lánkem, a teprve zde se stanoví, že po Leopoldovi

mají pijíti jako císa Ludvík a Ferdinand Marie jako král ímský, a zde

se také uznávají jeho ddiné právní nároky na království eské (maxim
in regnum Bohemiae). Pi jednání o smlouvu v instrukci bavorské se praví.

Že by koruna ímská byla píliš draho koupena, kdyby se kurfirst a jeho

rod mli vzdáti trvalého a ddiného držení ech (dieses were des reichs

gunst und die Róm. kgl. cron gar zu teur erkauft), což elí proti návrhu,

aby echy byly ,,patrimonium". — O tom vypravuje podrobn D o e b e r 1 e

ve své knize Bayern und Frankreich. Vornehmlich unter
KurfOrst Ferdinand Maria (v Mnichov 1903) ; o dob pozdjší,

tedy též o Karlu Albertovi se tu vypravuje Jen strun. Druhý svazek

(1903) pináší prameny.



žádný z vévod a pozdji, od Maxmiliána zaínaje, knrfirstv

Bavorských neoddával se stkvlejším nadjím pro budoucnost

svého rodu jako Maxmilián Emanuel. Zase picházela doba, kdy

se zdálo, že satky knížecí budou rozhodovati o osudech národ
a stát. Kuríirst mohl na základ genealogických vztah ve

svém ST/nu spatovati hlavního ddice velkého panství španl-

ského, až starší linie Habsburská, v nm vládnoucí, dospje

v mužském pokolení ke konci. Pedasná smrt synova zmaila

tyto nadje. Ve válce o španlské ddictví stál Maxmilián Ema-

nuel na stran Francie ;^) avšak jeho zem dostala se v držení

císaovo a proti nmu samému vyhlášen byl íšský acht. Snaže se

získati velké panství, octl se v nebezpeenství, že ztratí starý

majetek svého rodu.j^

L9- Nežli se Maxmilián Emanuel na konci velké války o d-
dictví španlské vrátil zase do své zem, zavel r. 1714 na dvoe
francouzském s Ludvíkem XIV. tajnou smlouvu, smlouvu o d-
dictví rakouské, zstane-li Karel VT. posledním mužským repre-

sentantem svého rodu. Francie shbovala v této smlouv bavorským

Wittelsbachm pomoc k dosažení koruny eské i koruny

císaské. ') Z pozdjších projekt, které se vyskytly již za vlády

syna Maxmiliána Emanuela, Karla Alberta, poínající se r. 1726,

projekt (vyšel ovšem se strany bavorské), jenž náleží posledním

létm Karla VI., ukazuje již naped, co z ddictví rakouského

po smrti císaov bude hlavním pedmtem sporným. Byl to návrh

na rozdlení panství Habsburského mezi dv nové dynastie. Lo-

trinskou a Wittelsbašskou ; Wittelsbašská byla by vzešla ze satku

syna Karla Alberta s mladší dcerou Karla VI. ; jí by pipadly

zem koruny eské a mimo to ve Švábsku tak zvané

rakouské zem venkovské.^) Jako potomek Albrechta V. a Anny,

dcery Ferdinanda I., Karel Albert chtl se však hlásiti, nebude-li

«) Ped tím vyjednával s císaem a byl ochoten pidati se k nmu;
chtl však obdržeti Milán a pozdji ješt království obou Sicílií, teba vý-

mnou za Bavorsko. Chtl býti více než kurfirstem Bavorským, králem

Bavorským nebo králem Uherským; stál ve spojení s Rákoczjmi.

') V smlouv se uznávají nároky bavorské na nkteré zem domu
Rakouského, kdyby vymel v mužském potomstvu, zvlášt pak na království

eské (particulirement sur le Royaume de Bohéme). Smlouva platila na

9 let; pi dvojím obnovení jejím r. 1727 a 1738 echy výslovn se již

nevytýkají. Smlouv z r. 1714 byla vzorem smlouva z r, 1670.

8) Heigel 21.



naped docíleno práv doteného narovnání — projet acco-
modement zove se onen návrh— ke všemu, tedy také ke korun
Uherské,^) co nepocházelo z ddictví španlského v Itálii a Nizo-

zemí.^®) Projekt byl nejdíve pedložen ve Versaillu, neb odtud

bylo oekávati slovo rozhodné.

Kardinál Fleury, jenž ídil jménem krále Ludvíka XV.
osudy Francie již od r. 1726, netší se valné pízni u vtšiny histo-

rik francouzských; píznivjší soud, kde se novji dostavuje,

zní jako obrana jeho neb apologie .^^)

Rivalita obou velkých a mocných panovnických rodíi, Bour-

bon a Habsburk, vrcholí se ve velké válce o ddictví španlské.

Francie sama válkou nezískala žádného dalšího rozšíení svých

hranic, avšak na trn španlský uvedena b) la nová vtev dynastie

francouzské ; španlské kolonie zstaly spojeny se svou zemí

mateskou, a Francii kynula nadje, že v budoucnosti její obchod

bude z toho míti prospch. Když panství obou linií rodu Habs-

burského nesplynulo v jedno, když takto „rovnováha", ono velké

heslo doby, zdála se býti zabezpeena pro budoucnost, když jí

neporušily ani zmny, které potom po míru Utrechtském a proti

nmu nastaly až do posledních let Karla VI., ješt než pišla ona

„velká událost", jeho smrt: mla Francie i potom setrvati v starých

tradicích rivality a zápasu s rodem Habsburským — u s q u e

ad finem t. j. aždo rozptýlení panství jeho pi pechodu
na novou dynastii Lotrinskou, tak aby Marie Terezie zstala

leda jen — královnou Uherskou?^) Co kardinálu vytýkali jeho

•) Proti uherské korunovaci Marie Terezie potom protestoval.

»•) Pozdji se vyskytl jiný, rovnž bavorský návrh, podle kterého by
byli Wittelsbachové obdrželi Belgii a všecko, co císai patilo v Itálii, tedy

práv to, co pocházelo z ddictví španlského. Návrh ten byl pedložen
ve Vídni, ale nebyl od císae schválen. H e i g e 1 27.

**) Píznivji o nm soudí již B r o g 1 i e ve svém díle Frédéric II

et MarJe-Thérse (2 sv. 1886) ;
ješt dále jde Emile Bourgeois

v Manuel historique de la politique étrangére I* (1906).

") V Histoire de France vydané ízením Lavissovým praví

H. Carré o Fleurym (VIII, 117): II eut, un des preniiers, Tidée de rompre
avec la tradition qui íaisait TAutriche Tennemie héréditaire de la France. —
Jestliže r. 1738 Fleury psal císai (S a u t a i, Préliminaires 84): ... Je suis

dans un áge trop avancé, ct je mourrais content, si j'avais la consolation

avoir resserré les noeuds une alliance si convenable au bien de TEurope
et aux intérfrts communs de deux couronnes" - nebylo to mínno neupímn.
Fleury tehdy se pokoušel o dohodnutí mezi císaem a Karlem Albertem.



protivníci a co jemu vytýkají nkdy i novjší historikové, je práv,

že nezstal vren starším tradicím, že hned se nechystal k takovému

boji proti domu Lotrinskému, do kterého pecházel rod Habs-

burský, že se nemohl hned odhodlati k nové velké válce, válce

o ddictví rakouské.

Málokterá doba evropských djin poskytuje obraz tak mnivý,
jako doba mezi koncem války o ddictví španlské a poátkem
války o ddictví rakouské. A je to obraz pekvapující, když vidíme

hned r. 1718, nedlouho po míru Utrechtském, ti léta po smrti

Ludvíka XIV., spojeny mezi sebou v jednom spolku Francii a cí-

sae i Anglii a Hollandsko — tedy státy, které stály za pedešlé

války proti sob ve dvou táborech — spojeny všecky proti Špa-

nlsku, kde pece již vládla nová dynastie, španlská linie Bour-

bonv. Císai úastenství v tak zvaném tyspolku vyneslo v Itálii,

kde mu z ddictví španlského bylo pipadlo Milánsko, Neapolsko

a Sardinie, výhodnou výmnu tohoto ostrova za jiný, za Sicílii.

Když r. 1726 Fleury, nkdy vychovatel krále Ludvíka XV.,

pevzal ízení politiky francouzské, našel kombinaci jinou, spolek

císae se Španlskem a proti nmu vždy ješt trvající, lépe eeno,
obnovený spolek Francie a Anglie. Ale ani tato kombinace ne-

zstala dlouho . . . Traktát Sevillský r. 1729 spojil Francii, Anglii

; Španly proti císai.

Od konce velké a dlouhé války o ddictví španlské, která

byla síly bohaté Francie vyerpala a vrhla stín na poslední léta

,,velkého krále", v západní Evrop vládl anebo aspo pevládal

mír; války, které se pece dostavily, netrvaly dlouho; diplo-

matickému umní pokaždé se podailo je v poátcích zastaviti.

To platí též o smlouv Vídenské r. 1731, kterou získal Karel VI.

uznání Pragmatické sankce od Anglie a Hollandska i od Španlska,

ale ješt ne od Francie. Za to mla do Itálie býti uvedena nová

vtev Bourbonv, odnož vtve španlské, a to do Parmy a Toskány,

vymením starých knížecích rod uprázdnných.

Diplomatické umní kardinálovo nejznamenitji se osvdilo
ve válce, která sice sluje válkou o korunu polskou, která však

mla své hlavní jevišt na Rýn a v Itálii a, jako války pedešlé,

také není než pokraování nebo jakýsi dodatek velké války o d-
dictví španlské. Válka se poala r. 1733, ale již r. 1735 byla hotova

smlouva preliminární, na jeiímž základ potom r. 1738 byl zaven
mír definitivní



Smlouvou z r. 1738 uvedena do Itálie trvale italská linie

Bourbonv, poínající se Karlem, králem Neapolským a Sicilským.

Císa obdržel za Neapolsko a Sicílii Parmu a Toskánu, díve Bour-

boníím urované, Toskánu pro Františka Lotrinského, od r. 1736

již manžela Marie Terezie. Pro císae to byla zase jen výmna,
ale pece ne tou mrou nevýhodná, jak se asto praví. Parma se

pipojuje k Milánsku, které císai zstalo, a v Itálii prbh války

byl pro nho nepíznivý, a tak tvoí most mezi Milánem a Tos-

kánou, jež mla v další budoucnosti náležeti sekundogenitue

nové dynastie. Za to získal císa, o tolik stál, uznání Pragmatické

sankce také od Francie.

Smlouva z r. 1738 jest mistrovský kus diplomatického umní
kardinála Fleury.^"^) Dlouhá a velká válka o ddictví Španlské

nepinesla Francii žádného rozšíení jejích hranic, žádné expanse

k východu ve smyslu programu Richelieuova, jenž chtl z Francie

uiniti zase Gallii, ohranienou Rýnem. Nedlouhou válkou, jejíž

hlavní jevišt bylo v Itálii, získala Francie pro budoucnost nárok

na Lotrinsko.") Co Lotrinsko znamená pro Francii, o tom nejlépe

pouí pohled ve historickou mapu; Francie mla obdržeti Lo-

trinskem hranice, jaké mla až do revoluce a potom po ní

zase až do r. 1871, hranice tak zaokrouhlené a tak ucelené,

že se ani nezdají býti výsledkem historického vývoje. Lotrinsko

již dávno leželo v okresu moci francouzské a práv proto Francie

musila je získati úplné, zvlášt když lotrinská biskupství držela

již od 16. století — dotud enklávy v území cizím. Lotrinskem

získán zárove most vedoucí k Elsasku,^^) tmel, který Elsasko

a Strasburk spojoval, jak se zdálo, s Francií nerozlun a na vždy.

Francie mohla ostatek programu Richelieuova ponechati nevy-

plnný. Vývoj této nejznamenitjší kontinentální J velmoci byl

") Kard. B e r d i s praví ve svých Pamtech (M é m o i r e s publ.

par F r. M a s s o n I., 64): La paix de Vienne mit le comble á la gloire du
('ardinal.

»*) Francie získala Lotrinsko zámnou za kas Itálie, který jí ani

nepatil. Poslední vévoda Lotrinský stal se velkovévodou Toskánským.
I zde byl uskutenn starší plán. Byl to Ludvík XIV., jenž kdysi, na sklonku

17. století (1699), když osnovány návrhy na rozdlení ddictví španlského
ješt neuprázdnného, žádal Lotrinsko pro Francii za Lombardii, kdyby
Ixmibardie pišla v držení mladší linie rodu Rakouského.

»*) B r o g 1 i e I,, 376. Ostatek pojišovaly již starší smlouvy francouz-

skému vojsku táhnoucímu do Elsaska prchod územím lotrinským.
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ukonen, léta pevládajícího míru jí byla popála zotavení, pr-
mysl a obchod Francie sply k novému rozkvtu; poalo se na

novo vyvíjeti i válené lodstvo francouzské. Za války o korunu

polskou konen mezi Francií a Španlskem nastával pomr,
jaký ml Ludvík XIV. na mysli, když prohlašoval, že již není žád-

ných Pyrenejí . . . Konen se dostavoval z dynastického výboje

také prospch pro národ, pro stát, pro obchod francouzský-. Francie

ve spolku se Španlskem mohla se chystati k novému velkému

zápasu, k zápasu o primát v svtovém obchodu proti Anglii .^^)

Ješt nebylo rozhodnuto, nepipadne-li severní Amerika živlu

románskému, jako mu náležela jižní, ješt v Indii nebylo rozhod-

nuto, kdo se stane jejím pánem, zdali to bude Anglian nebo

Francouz.

Od smlouvy r. 1738 založena byla politika Francie na shod
s císaem. Pro udržení této shody r. 1739 pibyl nový dvod, válka

Španlska s Anglií, která každou chvíli mohla se rozšíiti na válku

anglicko-francouzskou. Francii se bylo podailo udržeti Anglii

v neutralit za války o korunu polskou, pátelství s císaem jí

slibovalo neutralitu jeho, až pijde k válce s Anglií ; Francii musilo

záležeti na tom, aby se neobnovila proti ní ,,velká alliance" z po-

átku 18. století, spolek císae s ,,pímoskými státy", Anglií

a Hollandskem. Nejen Lotrinsko, ale i toto výhodné pátelství

císaovo pinášelo Francii garancie Pragmatické sankce, ke které

se konen, pozdji než jiné státy, byla odhodlala. Nebyla to

cena píliš veliká.

U kardinála, jenž se blížil 90. roku svého vku, padal jist

i vysoký vk jeho na váhu. Než také u státníka mladšího bylo

by si lze vysvtliti politiku, jež se nežene do nové války, bud ješt

s císaem a Habsburky, nebo po jeho smrti s novou dynastií, jež

mla vstoupiti na místo rodu Habsburského jako její pokraování.

Pochopíme, že návrh bavorský svrchu zmínný, podle nhož
mli po Karlu VI. Wittelsbachové pijíti k vlád zejména v zemích

eských, ve Francii se nesetkával s pijetím oekávaným. Bylo

patmo, že na takové rozdlení panství svého pro budoucnost

nepistoupí ani Karel VI. sám, ani že nesvolí k takému rozdlení

ddictví po nm Marie Terezie — bez války. Spíše byla Francie

1*) Srov. R a n k e, Zwolf Biicher Preuss. Geschichte (Sámintl. Werke
27—28, str. 364).
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ochotna zprostedkovati mezi císaem a kurfirstem Bavorským

njaké jiné vyro\Tiání, jež by platilo pro budoucnost, a to tím spíše,

že garancie Pragmatické sankce slibovala císai nejen uznání

její platnosti, nýbrž také po jeho smrti, bude-li teba, pomoc
Marii Terezii proti každému protivníku — contra quos-
cunque. Tedy také proti Karlu Albertovi? Garancii Pragma-

tické sankce a starší smlouvy Francie s Bavorskem bylo ovšem

nemožno sro\Tiati. Francouzská politika pozdji, když se Francie

za války o ddictví rakouské postavila pece mezi protivníky

Marie Terezie, našla ,,zadní dvíka" — bylo to starší právo ,,te-

tího**, jemuž prý žádná garancie nemže býti na újmu, v tom
pípad prá\o kuríirsta jakožto potomka dcery Ferdinanda I.,

za nhož byla koruna eská pišla v držení knížat rodu Habs-

burského.^^ Z toho však nenásleduje, že Francie zavírala r. 1735

a 1738 smlouvu s císaem hned s tím vdomím, že po smrti jeho

jí nezdrží, anebo s tím úmyslem, že se z ní zase vymkne.

Nežli se Francie po smrti císaov rozhodla pro úastenství

ve válce o ddictví po nm, pedcházel konflikt mezi staršími

tradicemi a novými pomry, jak se utváely od míru Utrecht-

ského. Po válce o ddictví rakouské a za války nejbližší potom —
je to válka sedmiletá — najdeme novou kombinaci státu, které

ji vedly. Je to zmna i pevrat známý jako renversement
des alliances, je to spolek Francie s Rakouskem proti

Anglii a Prusku. Spolek Francie s Habsburky pokládal za možný
již „velký král" ke konci velké války o ddictví španlské,

takový spolek se již pipravoval r. 1735 a r. 1738 na základ

smluv z obou rok. Než r. 1741 se pece dostaly na vrch ješt

jednou starší tradice, poutající se k jménm kardinál Richelieu

a Mazarina a Ludvíka XIV samého v dob jeho výbojných

válek. Nestalo se to však hned po smrti Karla VI. a nestalo

se to úpln.

»») Formule ,,sauf les droits un tiers" užil Fleury velmi záhy, v roz-

mluv s pruským vyslancem krátce ped smrtí císaovou. Podobn Karel

Albert sám prohlaSoval, že renunciace jeho manželky, dcery Josefa I.,

nemže býti na škodu jeho vlastním právm, která má jako potomek Anny,
dcery Ferdinanda I. — Hned r. 1738 se praví v instrukci dané francouz-

skému vyslanci pi íáském snému v ezn o Pragmatické sankci, a to

urit vzhledem ke Karlu Albertovi: qu'elle ne préjudiciait á personne,

ale s dodatkem, má-li kuríirst opravdu (réellcment) njaká stará práva.
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Fleury rád se dával oslavovati, i v dopisech cizích knížat,

jako moudrý mentor Evropy, jako strážce jejího míru — ne bez

zásluhy. Proti nmu a jeho politice vždy bylo lze postaviti jména

obou kardinál 17. století, zejména prvního z nich, jehož program

ani získáním Lotrinska nebyl ješt proveden úpln. V onom kon-

fliktu Fleury a jeho zdrželivá politika podlehli. Fleury, jenž chtl

setrvati na svém míst do své smrti, povolil.^^)

Pragmatická sankce se na íši Nmeckou a korunu císaskou

nevztahovala a nemohla vztahovati. Koruna císaská, a zstá
vála v držení rodu Rakouského od druhé polovice 15. století,

se vždy zadávala ,,svobodnou" volbou kurfirst. Má pejíti na

rod Habsbursko-Lotrinský a v držení jeho potom také zstati

trvale? To neodpovídalo prospchu Francie. Rod Lotrinský ve

svém novém svtovém postavení by byl mohl užíti své moci

k revindikaci Lotrinska pro sebe i pro íši. Ovšem hlavn pro sebe.^^)

Rod Habsburský držel z ddictví španlského Belgii ; nov získané

Lotrinsko by bylo tvoilo most mezi ní a íší podobné jako Lucem-

burk, o jehož získání Francie ode dávna stála.^^) Pobledlý lesk

koruny císaské ve spojení s ddictvím habsburským, zvlášt

kdyby zstalo neztenené, pece nebyl bezcenný a proto neml
pejíti na novou dynastii. Konen nastávala píznivá doba,

aby koruna císaská byla penesena na jiný rod knížecí, jenž by
ji držel z milosti krále Francouzského. Kurfirstové íšští ode dávna

své svobodné hlasy prodávali. Starší tradice politiky francouzské

ze 17. i 18. století (víme, že tu byly i urité smlouvy) svdily
zvlášt ve prospch bavorských Wittelsbach. Po Karlu VI.

ml pijíti Karel VII.

Starší tradice, které se vzpíraly stízlivjší politice kardi-

nálov, nacházely ohlas v stran na dvoe královském, které

1*) Kard. B e r n i s ve svých Pamtech praví, že se Fleury dal Belle-

islem pohnouti k válce: contre ses prmcipes et contre sod goút

1*) V píloze k memoirm Hénaulta, presidenta akademie, otištny
jsou výtahy z dopis kardinála Fleury kardinálu Tencinovi, vyslanci

krále Francouzského v ím. V dopise ze dne 15. prosince 1740 teme:
Le grand-duc nous hait mortellement, par raison que nous lui avons enievé

le patrimoine de ses pres.
2®) Za války o ddictví španlské vyskytuje se projekt, podle kterého

ml obdržeti Max Emanuel Bavorský Belgii jako král nebo jako ddiný
místodržitel, než tak, že by Lucemburk pipadl Francii.



13

Fleury píliš dlouho žil, která se nemohla dokati konce jeho mini-

sterstva smrtí starcovou anebo tebas i jeho povoláním na uprázd-

nný trn papežský. Byla to strana skládající se namnoze z tch,

kdo byli nespokojeni se vším, co poínal, a kdo by byli snad ne-

píznivými úvahami provázeli stejn i jeho politiku ve smyslu

starších tradicí.

V memoirové literatue oné doby tato osobní stránka stojí

v popedí, historik pozdjší smí však do popedí posunouti všecko,

co již bylo vyloženo. Starší tradice našly svého zástupce; je to

B e 1 1 e i s 1 e. Mžeme mluviti o konfliktu obou, kardinála

a Belleisla, o vítzství Belleislov nad Fleurym. Než rozdíl mezi

obma nebyl pece tak veliký, jak se tebas i vrstevníkm jevil.

Proto také nebželo o ,,pád" Fleuryho a nahrazení jeho Belle-

islem.

Bylo již naznaeno, že v jedné vci se podstatn nerozcházeli

;

František I.otrinský anebo, lépe eeno, velkovévoda Toskánský

neml se státi císaem.^^) Když Belleisle hned v Hstopadu 1740

byl ustanoven, aby vedl diplomatickou akci, pokud se týe nastá-

vající volby císaské, nebylo to ješt porážkou kardinálovou.

Fleury sám ho k tomu úkolu vybral. Také si nesmíme, když vy-

týkáme draznji momenty, na kterých více záleží než na intrikách

dvorských, obraz zjednodušovati liniemi píliš uritými. I Fleury

-ám do nkteré míry podléhal starším tradicím a zvlášt diplo-

matickému umní své doby. Ostatek — ,,míti dv železa v ohni",

poítati s rozlinými možnostmi, nevázati si rukou pedasn,
zakrývati své úmysly, pi každém kroku ku pedu až do kone-
ného rozhodnutí pamatovati na výhrady a klausule: to vše jest

umní diplomatické všem dobám vlastní, teba v dob této bylo

tak vyvinuté, že ji karakterisuje. Vládl jím stejn obratn i starý

kardinál i mladý král Pruský; lepším politikem se osvdil, kdo

již naped urit vdl, co chce, a jenž toho došel a dosáhl —
nkdy práv tím, že ze závazk, ke kterým se odhodlal, vas

") Fleury z poátku pokJádal volbu Františkovu za pojištnou, jak

patmo z jeho dopis kardinálu Tencinovi. Ješté dne 2. prosince 1740 mu píše:

L'élection du grand-duc paratt presque certaine, et rien ne pourroit étre

plos préjudiciable á la France que cet événement ... I Fridrich prodá svj
hlas za Slezsko. Karel Albert je píliš slabý, lepší nadje by ml August
Sasky, král Polský . . . Fleury dodává: Tout dépendra de électeur de
Baviére qu'il íaudra convaincre de Timpossibilité étre élu empereur . . .
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a bezohledn se dovedl zase vymknouti. Byl to král Pruský,

jenž takto získal Slezsko, kdežto Francie tím, že svého klienta

Karla Alberta posadila na trn císaský, slavila vítzství jen

zdánlivé.

Charles-Louis Fouquet, comte de Belleisle —
nebo tak zní plné jeho jméno — byl vnuk onoho Fouqueta,

ministra neb podle tehdejší úední terminologie vrchního inten-

danta financí z konce ministerstva Mazarinova, v nmž se vrcholí

finanní systém oné doby. Ani kardinál, ani Fouquet neinili dosta-

ten rozdílu mezi píjmy státními a s\'ými, což potom po smrti

Mazarinov, když se ujal vlády osobn sám mladý král, mlo pro

budoucnost zstati prerogativou toho, v kom stát a král splý-

valy v jedno. Fouquet vzbudil žárlivost a uvalil na sebe ne-

milost Ludvíka XIV^. píliš nádhernou slavností na svém píliš

nádherném zámku ve Vaux, ke které král se milostiv dostavil

jako host. Ostatek svého života, a byla to ješt skoro celá

dv desítiletí, strávil ve vazb na rozliných místech. Nemilost

královská pešla i na potomstvo Fouquetovo; vnuk jeho ve své

vojenské kariée, pokud žil Ludvík XIV., nepostupoval rychle.

Na pedních místech v armád královské najdeme jej teprve za po-

slední války, tak zv. války o korunu polskou. Proti Fleurymu,

ale jen proti nmu, mohl býti podle svých let považován za repre-

sentanta mladší generace -2) a pi tom starších tendencí francouzské

politiky. Narozen r. 1684, r. 1740 stál v 56. roce svého vku.

Belleisle ml vlastnosti, kterých bylo teba diplomatu té

doby. Jako representant krále, jemuž v diplomatické mluv slušel

název Nejkesanštjšího — le Roi Trs Chrétien — sml vystu-

povati s podobnou pompou, která jeho ddu zpsobila pád; že to

dovedl, pešlo s dda na vnuka, jako by to bylo njaké ddictví.

Ve Frankfurt, když se tam zdržoval, aby pevzal vedení vo-

lební intriky, zastioval všecky ostatní vjT-slance. Jeho diplo-

matická korespondence svd' o duchu jeho, i když uvážíme, že

dobe psáti mezi Francouzi dovedl skoro každý, mezi Nmci málo-

kdo, leda že psal — francouzsky. Než Belleislovy dopisy vynikají

nad obyejnou úrove toho, na jsme v korespondenci fran-

couzské diplomacie té doby zvyklí. Ovšem fáma, jež se ozývá

**) lis n'étaient jeunes qu'aux yeux de Fleury — praví o nm a jiných

Broglie (I. 159).
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nej radji, když má povdti nco nepíznivého, tvrdila, že hrabti

pjoval ze svého ducha jeho mladší bratr, chevalier de
B e 1 1 e i s 1 e, jenž jinae za starším ustupoval do pozadí.

Nebudeme provázeti hrabte na jeho diplomatické cest

do sídel kurfirst íše Nmecké. Poala se v beznu 1741 ; co do

cíle této cesty, jak již eeno, Fleury a Belleisle se nerozcházeli.

Pro nás dležitjší jest jeho návštva v hlavním stanu krále

Pruského — ve Slezsku.
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IL Prusko.

Mladý král Pruský— nastoupil r. 1740 v 28. roce vku svého —
první mezi protivníky Marie Terezie sáhl ke zbrani. Nebyla to jen

odvaha mládí, jež ho k tomu pudila. Mohl se toho odvážiti. Otec

jeho Fridrich Vilém zanechal mu nejen stát, nýbrž také vojsko,

které mladý král ihned, jak nastoupil, ješt rozmnožil, zanechal

mu spoádané finanoe a válený poklad; dejepisectví pruské dávno

již ocenilo úlohu, která pipadla v djinách státu pruského vlád
otce Fridricha II. Hluboké neshody, které kdysi byly dlily otce

a syna, byly již úpln vyrovnány, když se vláda otcova schylovala

ke konci. Fridrich vidl, že na Marii Terezii pecházejí, nehled

k tomu, co zbývalo z ddictví španlského (byly to Belgie a v Itálii

Milán), dv staré koruny. eská a Uherská, i skupina zemí staro-

rakouských, ale s vojskem v úpadku, jak ukázala nedávno ukon-

ená nešastná válka turecká, s financemi vyerpanými. V Prusku

pedcházela ped vládou Fridricha II. doba reform, zde však

nastala v posledních létech Karla VI. stagnace, pipomínající

pozdjší dobu t. zv. pedbeznovou (ped r. 1848) také tím, že

otec Marie Terezie na konci své vlády byl obklopen ministry,

z nichž nkteré již vysoký vek naklooval k neinnosti.

Víme již, co Fridrich chtl; chtl získati Slezsko, zprvu Slezsko

celé, a tomu podídil vše ostatní. V posledních létech jeho ped-
chdce politika pruská byla, Ize-li tak íci, orientována k západu.

Stát pruský skládal se až do r. 1866 ze dvou nestejných ástí,

vtší východní a menší západní; teprve velké annexe r. 1866

spojily ob v jeden souvislý celek. Poátky pruského neb

vlastn již braniborského panství v Porýní vedou nás nazpt
až k onomu dlouhému sporu o Julich a Berg, k jeho poátkm
v prvním desítiletí 17. století. Není nic neutšenjšího než vypiso-

vání podobných spor s ohledem na otázky právní, jež tak asto
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pi rozhodování se dostávají do pozadí, než stopování nkdy
velmi spletitých pomr genealogických, z nichž vznikají právní

nároky stran, které pi vedou. Jest však známo, že spor o Julich

a Berg má vedle toho, i lépe eeno, nad to, do sebe stránky zají-

mavjší a dležitjší. Na konci prvm'ho desítiletí 17. století byl by

tento spor bez mála dal podnt k oné velké válce, která se dlouho

pipravovala a která se konen dostavila, než vj^pršelo téhož

století desítiletí druhé, poínajíc se na neštstí pro národ eský
na eské pd. Je to válka t. zv. ticetiletá. Byla to pece jen,

zvlášt v první své ásti, válka po pednosti náboženská a tato

její stránka ustupuje teprve potom do pozadí, když se Francie

vrátila k starším svým tradicím (neb i tentokrát bylo teba k nim

se vracet), k zápasu s rodem Habsburským v obou jeho liniích.

Náboženské motivy ozývají se vždy také v otázce ddictví

julišsko-berského. V 17. století vyízen spor nejprve prozatímn,

potom definitivn rozdlením. Kuríirstové Braniborští obdrželi

Klevsko (neb také toto knížetství bylo sporné), Julich a Berg

VVittelsbachové z vedlejší linie Falcké, píjmím Neuburské. První

držitel Julicha z této linie, ab}' si získal podporu svta katolického,

stal se z protestanta katolíkem ; jeho rod pišel pozdji v držení

Falce Porýnské, kurfirství, když vymela jiná linie, táž, z které

pocházel zimní král. R. 1716 nastoupil poslední kurfirst linie Neu-

burské Karel Filip a za nedlouho se poal diplom atický boj o Julich

a Berg pro budoucnost, až se totiž jeho smrtí (dožil se však r. 1742

a tedy zaátku války o rakouské ddictví) oboje knížetství uprázdní.

Ježto Karel Filip neml pímého mužského potomka, stály

proti sob vracející se nárok kurfirsta Braniborského, nyní již krále

Pruského, a nárok dcery toho, jehož smrt se oekávala, kterýžto

právní nárok s rukou její pecházel na další vedlejší linii Falckou,

píjmím Sulcpašskou; jí mlo pipadnouti také hlavní území,

kurfirství. Tedy i tentokráte bude se jednati o to, zdali Julich

a Berg zstanou v držení knížat katolických anebo pejdou do

rukou knížete protestantského. Král Fridrich Vilém, otec Frid-

richa II., byl by se spokojil uznáním svého práva na jedno

z knížetství sporných, na Berg, a byl ochoten ponechati Julich

Wittelsbachm Falckým; císa Karel VI. právo jeho v podstat

uznával, r. 1726 a zase r. 1728 stalo se to již i ve form smluv, za

které císa získal pruskou garancii Pragmatické sankce a nad to

ješt slib, že pi nejbližší volb braniborský hlas pipadne budou-

J. GOLL: Válka o ttmi koruny Ccské. 2
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ímu manželu Marie Terezie. Než ani tyto smlouvy nepinášely

posledního slova a nebyly pro císae pln a bez výhrady závazné.^)

Otázkou juHšsko-berskou, jež se dostavila díve, než se oboje kní-

žetství uprázdnilo, zkalil se v posledních létech císae a krále (oba

zemeli téhož roku 1740) díve lepší pomr obou — vedle jiných

ješt podnt, jakož i tím, že starý císaský rod pohlížel na Hohen-

zollery a jejich mladou královskou dstojnost s hrdostí, jež snadno

vzbuzuje citlivost toho, kdo sám nechce býti považován za

p a r v e n u.^)

K pacifikaci, jež nastala r. 1738, patila také dohoda, jež

se neomezovala na císae i íši, nýbrž rozšiovala i na Francii,

Anglii i HoUandsko. Otázka juHšsko-berská stávala se, jako pi
svém poátku, zase otázkou evropskou. A zde to bylo, že se ozvaly

zase motivy konfessionální, co se týe císae i Francie, a to ve pro-

spch Wittelsbach Falckých. Až zeme kurfirst, ml jeho ddic,

tý^ž, který nastoupí ve Falci Porýnské, ujmouti se hned také Ju-

licha i Bergu, než tak, že by se tím konenému rozešení sporu

nepejudikoválo. Tak se dohodli mezi sebou císa, Francie, Anglie

i Hollanané. Dohoda tato znla tedy ve prospch katolické

Falce, a proto, když král Pruský na ni nepistoupil, oba prote-

stantské státy, Anglie a HoUandsko, od ní zase ustoupily. Shoda

však, která byla mezi císaem a Francií nastala r. 1735 a 1738,

potrvala i v této vci; ddic Karla Filipa (tak se dorozumli

císa a Francie) ml v provisorním držení Julichu i Bergu býti

chránn proti každému, tebas i brannou mocí. Byla to hrozba

obracející se proti Prusku, kterou otec Fridricha II. zvlášt tžce
nesl, když se o smlouv (mla zstati tajnou) dovdl.

Smlouva císae s Francií z poátku r. 1739 byla politickou

chybou také proto, že nezabránila jiné tajné smlouv, smlouv
Francie s Fridrichem Vilémem, z dubna téhož roku, nárokm
královým na Berg mnohem píznivjší. Než proto pece nelze tvr-

diti, že zavinila, co následovalo po smrti císaov r. 1740. Na
poátku vlády mladého krále stojí v popedí njakou dobu ješt

otázka tato, která byla urovala pomr otce jeho k císai. Za

^) Nestranné V5rpsání tchto vcí najdeme u B. Erdmanns-
dorffra (Deutsche Gesch. 1640—1740, v druhém svazku vy-

daném r. 1893).

2) Sem patí na p., že satek Marie Terezie nebyl Berlínskému dvoru
oznámen.
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smlouvu ješt výhodnjší, než byla smlouva z roku minulého,

nabízel se Francii k úloze, jaká kdysi pipadla Gustavu Adolfovi

v jeho pomru k Francii.^)

Než potom, po smrti císaov, obrátil hned a rozhodn smr
své politiky proti východu. A lze íci, že to byl tento obrat, jenž

rozhodl o další budoucnosti, o budoucnosti Pruska i Rakouska,

o budoucnosti Nmecka. Než tento obrat se nedostavil jako njaký
náhlý nápad. Smrt Karla VI. pišla dosti neoekávan ; nicmén
z toho, co následovalo hned po ní, je patrno, že Fridrich Pruský

nebyl nepipraven, že vdl naped, co bude chtíti, až zeme císa.

Berg byl mu, teba by byl sesílil posici, kterou stát Pruský

již ml na západ, pedmtem nedostateným, aby uroval jeho

politiku a smr její. Fridrich byl ochoten své nároky na Berg

obtovati nemu vtšímu.*)

Jakmile pišla zpráva o ,,velké události",^) o smrti císaov,

pí)Volal Fridrich z Berlína do svého oblíbeného Rheinsberka Pode-

wilsa a generála Schwerina. 2^ dne 29. íjna 1740 je výklad, který

sice nesložil Fridrich sám, který však sepsal Podewils na základ

rozmluvy, kterou oba, on i Schwerin, mli s králem.^) Král a jeho

rádcové vidli ped sebou dv cesty vedoucí k cíli, kterým již

není pojištní Berga, až zeme kurfirst, nýbrž získání Slezska,

celého Slezska, když zemel císa. Cíl sám, o tom byl král již

rozhodnut, nebyl pedmtem porady, nýbrž jen cesty k nmu
vedoucí. První cesta by byla — vyjednávati s dvorem Vídenským

o postoupení Slezska. Marii Terezii hrozí zkáza; a se jí nabídne

pomoc, aby mohla zachrániti vše ostatní severn Alp (Itálie se

nabídnutí netýká) pomoc i k tomu, aby císaská koruna pešla

*) V instrukci ze dne 11. ervna, kterou obdržel Camas, ubírající se

k dvoru Versaillskému, teme: Vous pouvez dire que naturellement j'aime

la France, mais si on me négligeait á présent, ce serait peut-étre pour tou-

jours et sans retour; mais qu*au contraire, si Ton me gagnait, je serai

en état de rendre á la monarchie Fran9aise de services plus importants

que Gustave-Adolphe ne leur a jamais rendus.

*) Jeát za živobytí cisaova poalo se jednání, ke kterému podnt
dal císa sám, aby Prtekti za pjku nkolika milion v zástavu byl dán
kos Slezska.

*) Cette grande nouvelle et événement — praví král v jednom list.

•) Polit. Correspondenz Friedrichs des Grosse n,

I. svazek vydaný 1879. 2^jímavý kas sepsaný Podewilsem je tu otištn

na str. 74—78.

2*
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na jejího manžela— spolek proti všem jejím protivníkm, c o n t r a

quoscunque. Ve výklad Podewilsove neklade se váha na

njaké právo nezadatelné a nezadané k Slezsku neb aspo k n-
které jeho ásti ;^) postoupení jeho žádá se jako odmna —
équivalent proportionné — za pomoc, jež se nabízí.

Slezsko je zboží, jež se kupuje a jež má kupujícímu býti odevzdáno

naped, a to ihned. Za Slezsko je dále Fridrich hotov Marii Terezii

postoupiti svých práv k Julichu a Bergu. A kdyby to nestailo,

a se nabídne— Rakousku v jeho finanní bíd musí to býti zvlášt

vítané — ješt k tomu ke všemu nkolik milion. Král a oba

jeho rádcové pedvídali, že se díve nebo pozdji Evropa rozdlí

na dva velké tábory, v jichž ele státi budou Francie a Anglie.

Pijme-li Marie Terezie, co král nabídne, ovšem za cenu, kterou

bude žádati, shoda rakousko-pruská bude základem velké aliance,

do které dále budou náležeti Anglie, HoUandsko a na východ
Rusko. Kdyby Marie Terezie váhala, bude lze ji pohnouti k tomu,

co se navrhuje, prostednictvím Anglie, která tím vším získá velký

spolek pro svj nastávající zápas s Francií. Pi jednání o tento

velký spolek popud vyjde z Pruska, Prusko podrží vedení diplo-

matické akce, vstoupí definitivn do ady velmocí.

Druhá cesta by vedla do tábora francouzského. Nejdíve král

nabídne svou pomoc kurfirstm Saskému a Bavorskému, až se

budou hlásiti k svým podílm na ddictví rakouském. Za tuto

pomoc obdrží Slezsko, Slezsko celé. O to se zave smlouva se

Saskem a Bavorskem, garantovaná Francií.^) Za Slezsko by král

dále nabídl Karlu Albertovi svj hlas pi volb císaské, Francii

postoupení svých práv k Julichu a Bergu, než tak, že by je Francie

penesla na Wittelsbachy Falcké neb Bavorské. Pímé úastenství

ve válce o ddictví rakouské, jež takto vznikne, se tu od Francie

ješt nežádá — jí pipadne pede vším úloha eliti Anglii. Proti

Rusku bude lze postaviti Švédsko, dále Dánsko a snad i Turecko.

Pro Prusko je hlavní vcí, aby mu Francie garantovala získání

a pak trvalé držení Slezska.

') Jen mimochodem se praví na jednom míst: ce titre (nárok na Slezsko

jako odmnu za pomoc) donnerait une nouvelle force au droit de la posses-

sion de la Silésie á V. Majesté. — Myšlenka získati Slezsko spolkem s Ra-

kouskem po smrti císaov není nová. Vyskytuje se již za otce Fridrichova.

Ran ke 324.

*) Již tu je e o traité de partage. Podílem Pruska by
ovšem bylo Slezsko.
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Z toho, co následovalo, bude patmo, že král sám dával ped-
nost první cest, a ne bez pochybností, zda povede k cíli. Ped
smrtí císaovou vyjednával s Francií i Anglií; hlavním pedmtem
byl, jak víme, Berg; tehdy b3'l bHžší táboru francouzskému. Se

zmnou pedmtu nenastal hned úplný obrat, co se týe cesty,

jež by k novému cíli vedla, ale spolek s Francií ustoupil záhy na
druhé místo. Fridrich b}- byl radji získal Slezsko pímou do-

hodou s Marií Terezií. Než pi oné porad v Rheinsberku byla

e ješt o nem jiném. Bylo by to — zmocniti se Slezska ihned

brannou mocí ; ob díve vymené cesty, první i druhá, by i potom
vždy ješt zstávaly oteveny. Rádcové královi, Podewils a

Schwerin, dávali pednost jednání s Marií Terezií, a to ješt rozhod-

nji, než král sám, ale bez pedcházející okupace Slezska, kterou

píipouštéli jen v tom pípad, že by Sašové vtrhli do Cech nebo

do Slezska.^) Král se nedlouho po rozmluv v Rheinsberku rozhodl

(a snad byl rozhodnut již ped ní) pro okupaci Slezska bez tohoto

pedpokladu, rozhodl se pro to, co lze nazvati via f a c t i, pro

okupaci Sle2Kka bez odkladu. Podewils a Schwerin, a k tomu
v Rheinsberka neradili, pece uznávali, že snadnjší bude vyjedná-

vání o to, co král již bude míti ve své ruce, o Slezsko, které již

bude jeho. 10) Nejlépe neekat — tak se rychle ustálil Fridrichv

•) Podewils, vyloživ ob dv cesty, dohodnutí s Marií Terezií ueb
spolek proti ni, dodává: Ce sont les deux seuls plans sur lesquels V. Majesté

noas a íait Thonneur de nous entretenir hier. — A potom pokrauje: Nous
parlámes encore un troLsiéme, qui roula sur ce qu'en cas que la Saxe dút
íaire une levée de bouclier pour entrer soit en Bohéme soit en Silésie á main
année, pour s'en emparer en partie ou en tout, V. M. serait alors auto-

risée en íaire autant ..." Zde slovem ,,nous" jsou ovšem mínni Pode-
wils a Schwerin bez krále, ale sotva si lze mysliti, že by se byla pedcházející

rozmluva (dne 28. íjna) této eventuality nedotkla. Srovn. též jiné místo,

kde se^pH úvahách o první cest praví: Et au cas que la cour de Vienne
ne voult point écouter ralson lá-dessus (t. postoupení Slezska), il faudrait

encore travailler á íaire goter ce pian aux PuLssances Maritimes, et tácher

porter la premiére par les demiéres á s'y rendre, sans commencer
par aucune voie de íait. Srovn. C. Grtinhagen, Friedrich

der Grosse am Rubicon v H i s t. Z e i t s c h r i í t, sv. 36. R. K o s e r,

K. Friedrich der Grosse I. S výkladem Grúnhagenovým se nesrovnávám
ve všem.

»») Si Ton se trouve une íois en possession un pays, on traite beau-
coup mieux en rapport á sa cession que si Ton la doit obtenir par la voie

une négociation ordinaire. — Své námitky Podewils pednesl pozdji.
Obával se zvlášt akce bez spojenc.
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úsudek ; Slezska teba se zmocniti ped zimou, zimu pak bude lze

vnovati jednám, pro které král vždy ješt pednost dává cest

první, dohod s Rakouskem, pímo nebo skrze prostedníky,

pi emž v další budoucnosti Fridrich vždy ješt vidí ped sebou

velký spolek proti Francii a jejím pátelm. Ve Vídni teba hrozit,

že sice Prusko se dá cestou, jež vede do tábora francouzského.

Cím více se blížil den, kdy se mla poíti okupace (ml to býti

1. prosinec, potom 8., skuten poala se v prosted toho msíce),

tím naléhavji znly jeho návrhy. Ve Vídni mli uviti, mli
se dát pesvditi, že král se chápe zbran nejen na svj prospch,

ale i na prospch domu Rakouského, aby jej zachránil ped úplnou

zkázou, která mu hrozí, že, chápaje se zbran, vlastn tím vstupuje

do služeb domu Rakouského ; Fridrich zvyšoval v té dob peníz,

jejž chtl hotov pidati, z dvou miUon na ti.

Dne 16. prosince 1740 pekroil Fridrich ,,svj Rubikon",

hranice slezské.^) Byl by splnil budoucn, co sliboval Marii Terezii

v té chvíli a potom ješt, když na pd slezské postupoval dále?

Každý ví, co takové sliby znamenají, a uvidíme potom, jak se

Fridrich dovedl vymknouti ze spolku, do kterého se dostal ko-

nen cestou druhou. Než v té chvíli, jak lze vit, byly sliby jeho

tou mrou upímné, že by se byl za Slezsko postavil aspo pro nej-

bližší dobu do ady spojenc Marie Terezie a tím do tábora angli-

ckého. V manifestech a jiných projevech té doby Fridrich prohla-

šuje, že není protivníkem Pragmatické sankce, jako jsou ti, kdo

neuznávají ádu posloupnosti v ní stanoveného, kdežto on sám má
spravedlivý nárok jenom na jednu provincii, jež náleží k ddictví

rakouskému. Král si chtl Slezsko vždy ješt hlavn vysloužiti,

a od té chvíle, co pekroil jeho hranice, poal ped svtem a pro

svt klásti vtší, než dosud, váhu na svá ,,stará práva". Stoje již

na slezské pd, dal Fridrich ohlásiti ve Vídni, že by se spokojil

ástí, dobrou ástí Slezska. Nabízel totéž, ale žádal mén. Onou

ástí mlo býti Dolní Slezsko, ovšem s Vratislaví. Na poátku

r. 1741 mizí však nadje, že by se podailo toHk dosíci pímým
jednáním s Vídní, ale tu zbývá ješt varianta první cesty, proste d-

kování Anglie.

Pirovnání k dvma cestám, vedoucím k stejnému cíH, teme
již v Podewilsov výkladu ze dne 29. íjna 1740. Každé podobné

11) asto citované místo z dopisu králova Podewilsovi (Pol. Corr. I.,

147) zní: J'ai passé le Rubicon enseignes déployés et tambour battant . . .
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piirovnání platí jen do nkteré míry, dovoluje však piece povdti,
že král Pruský šel dvojí cestou zárove, že dávaje pednost první,

nezapomínal na cestu druhou a necekal, až by se první stala úpln
neschdnou. Starší pirovnám dobe lze doplniti jiným, již pi-

pomenutým, které náleží novjší mluv diplomatické — je to

umní míti dv železa v ohni. Fridrich vyjednával vždy na ob
strany. Jednání takové musí býti nkdy nutn neupímné; od
Fridricha bylo nkdy vedeno s v}'poítavou oteveností.

Ješt v lednu 1741 je spolek s Francií králi Pruskému horší

prostedek.^) Avšak již v nejbližším msíci se dostává do popedí
cesta druhá, spolek s Bavorskem a s Francií. Na poátku bezna
Fridrich radí Karlu Albertovi, aby se po jeho píkladu zmocnil

zemí, ke kterým se hlásí, zejména C ec h.^^) Než rozhodné slovo tu

b}^ bylo musilo pijíti z Francie. Bez Francie kurfirst Fridrichovi

není spojencem dostateným. Avšak ani to ješt není obrat roz-

hodný. V dubnu dostává se do popedí zase cesta první, dohoda
s Rakouskem prostednictvím Anglie. Ješt má král volné ruce

na ob strany.

Bitvou u Molvic, svedenou dne 10. dubna 1741, mnoho se

nezmnilo. Fridrich nedvoval Anglii (poznáme potom pí-

iny této nedvry), ale pece si pál, aby se jednání vedené an-

glickým prostednictvím podailo, a doufal, že jeho vítzství na
poli váleném Vídenský dvr uiní povolnjším. V té vci byl

král rozhodnjší nežli Podewils, jenž ho zdržoval, aby se Anglii

nezavazoval ukvapen, jako ho díve byl zdržoval ped pená-
hleným spolkem s Francií. Taková byla situace, když na své di-

plomatické cest pišel až do Slezska, do tábora královského,

Belleisle. Bylo to na samém konci msíce dubna.

Jednání Francie s Pruskem bylo zdržováno ve svém postupu

také nedvrou, která k Fridrichovi zavládla po jeho náhlém
vpádu do Slezska na dvoe francouzském. Souasné jednání na
obé strany, reservace mentální a klausule pi zavírání smluv —
to vše nevzbuzovalo výitek diplomatického svdomí té doby,

než náhlý pechod z míru do války, jak nastal pekroením hranic

slezských, pece zarážel. Jako Fridrich sám i potom pokládal

dohodnutí s Rakouskem za možné, tak jiní mli krále v podezení,

^'^)
. . . un pis aller, s'il n'y]]avait pas de meilleurs raoyens de venir

á notre but — píše Podewilsovi dne 14. ledna.

»*) P. C. I., 200.
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že od poátku jednal v takovém dorozumní, aspo s manželem

Marie Terezie, anebo že se takové dorozumní, když již stál na

pd slezské, co nejdíve dostaví.^*)

Král Fridrich vyslovuje v korespondenci se svými diplomaty

a ministry nejednou obavu, že bude oklamán; proto radji kla-

mati jiné!^^) Hájiti diplomatického umní jeho doby a jeho samého,

byla by vc marná. Avšak nemusíme vidti všude hned úmyslné

klamání, nemusíme je vidti i tam, kde obtíže rozhodovati se

plynuly z pomr, jak byly dány a jak se yv^víjely. Dvr Vídenský

se dlouho oddával nadji, že garancie Pragmatické sankce, kterou

pinesly smlouvy s Francií z r. 1735 a 1738, má cenu aspo pi-

bližnou té, kterou jí pikládal zemelý císa .^^j

Význam a cenu pro Marii Terezii melo již uznání, kterého se

jí dostalo Ludvíkem XV. jakožto ,,královn Uherské a eské".

A kardinála Fleury lze v obranu vzíti aspo potud, že po smrti

Karla VI. uznání Pragmatické sankce, vyslovené v dotených

smlouvách, chtl anebo aspo si pál udržeti v platnosti, vznik-

nou-li však spor}' (a bylo lze oekávati, že vzniknou), vyrovnati je

svým diplomatickým umním. Ukazují to na novo prameny

teprve nedávno na svtlo vynesené, psaní kardinálova králi

Španlskému a kurfirstovi Bavorskému.

i

1*) Ješt v ervnu 1741, když konen jednáni o smlouvu dosplo
ke konci, psal Fleury Belleislovi (dopis otiskl Sautai 271): ,,La bonne

foi et la sincérité ne sont pas ses vertus favorites, et il est faux en tout,

méme dans ses caresses. Je doute méme qu*il soit sr dans ses alliances,

car il n'a pour principe que son unique intérét. H voudra gouverner et

faire á sa téte sans aucuu conseil avec nous . . . Le portrait vous paraltra

peut-tre un peu chargé, . . . mais je ne puis m*enipécher de craindre que,

si on lui proposait un parti avantageux, en cas que la cour de Vienne,

ou plutót TAngleterre, jugent qu'il est essentiel pour eux de le détacher

de nous, il ne serait pas scrupuleux sur les prétextes qu'il pourrait imaginer,

de se séparer de notre alliance. Je vous ouvre mon coeur et je vous prie

de brúler ma lettre.

1^) Naráží se zde na známé místo v dopise Fridrichov Podewilsovi

(P. C. I., 245): S'il y a á gagner á tre honnéte homme, nous le serons,

et s'il faut duper, soyons donc fourbes!

1^) Srovn. též dopisy kardinálu Tencinovi. Dne 20. listopadu píše

Fleury: Le pape ne se trompe pas, quand il compte sur la droiture et les

intentions pacifiques du Roi. On commence a en tre persuadé par Tassurance

que S. M. a donnée á M. le prince de Lichtenstein de garantir la pragma-

tique dans son entier. — Ovšem — k válce pro Marii Terezii a pro sankci

Francie odhodlána nebyla.
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Zpráva o smrti císsúrov, jakmile pišla, vzbudila v Madride

nenasytnou lakotnost královny Alžbty, druhé manželky Filipa,

prvního krále z rodu Bourbonského, kterého válka o ddictví špa-

nlské byla dosadila na trn španlsk<\ Již se bylo podailo

jednoho ze syn jejích uvésti do Itálie — je to Karel Neapolský

a Sicilský — smrt císaova otevírala v^^hlídky na opatení dru-

hého, FUipa. Známe nyní velice protivné krátké listy, kterými se

král Filip, Alžbta, don Philipp a infantka, manželka jeho, dcera

Ludvíka XV., obracejí ke kardinálu — psané žebravým tónem

chudých píbuzných.^^) Rozšíení panství španlské vtve bour-

bonské v Itálii by bylo odpovídalo tradicím politiky španlské

a francouzské. Odpoved však, kterou dával kardinál, sotva vy-

hovla tomu, co se oekávalo v Madride, znjíc, že Francie je

vázána smlouvami, kterými uznala a garantovala Pragmatickou

sankci. Nároky kurfirsta Bavorského nejsou, pokud se opírají

o závt Ferdinanda I., nikterak oprávnné.^^) A mají a mohou
Francie a Španlsko se odvážiti velké války bez spojenc? Francie

bude podporovati Karla Alberta, až se bude ucházeti o volbu za

císae, ale zvolen bude nejspíše pece manžel Marie Terezie . . .

A ješt více padá na váhu, že Karlu Albertovi samému, i když

mu oznamoval, že Belleisle bude poslán do Nmecka psobit ve

I

") Otiskl je Sautai str. 116 si. Král píše: A cette heure, c'est une bonne
occasioa pour faire avoir quelque choae á 1' Infant, et je prie en inéme temps
le Roi, mon neveu, de se souvenir de sa fille en cette occasion pour que
leurs enfants aient quelque chose pour se maintenir et qu'ils ne restent

pas des cadets.

^*) V listu králi Španlskému ze dne 24. listopadu 1741 Fleury praví

(Sautai str. 488): Si les prétensions de TÉlecteur de Baviére eussent eu

quelque fondement, nous les eussions soustenues, et on aurait pu trouver dans

ce démembrement de la succession de TErapereur quelque ouvertue pour
en profiter en íaveur du Sérenissime Infant, mais Vos Majestés auront

íippris ce qui c'est passé á Vienne sur cela et qu'il est clair, par le testament

de Ferdinand I*', que la Maison de Bavire n'a aucun droit á la succession

autrichienne. — A dále: Nous avons les mains liées sur la Pragmatique,

et, quand nons n'eu-ssioas pas été engagés déjá par le traité de Vienne, je

ne sals si nous n*y eussions pas été forcés pour éviter une guerre generále

qui n'eút pas été moins dangereuse pour TEspagne que pour nous. — Sr. dopis

kardinálu Tencinovi z 20. listopadu 1740: Je ne doúte point que. . . la

Reine Espagne ne form de grands projets, mais les engagements que
le Roi a pris pour la garantie de la Pragmatique ne lui permettent entrer
dans ses vues.
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prospch jeho volby /^) Fleury nic uritého nesHboval, co se týe
jeho pretensí na ddictví rakouské, ba že i o jeho zvolení se v^^-

slovoval dosti nedviv. Na válku s Marií Terezií kurfirst sám
nestaí, a Francie — Fleury se vymlouvá neúrodou posledních

let podobn, jako také v psaní králi Španlskému — nemže mu
poskytnouti tak znanou pomoc — bží tu jen o subsidie — jak

by bylo teba. Upímnost prohlašuje Fleury za povinnost pátel-

skou. Také nestál Fleury v té vci sám; podobn soudil i Cha-

vigny, jenž nkolik let díve v Režn byl ídil diplomatickou intriku

proti uznání Pragmatické sankce íšským snmem, že odpor proti

Pragmatické sankci nemá dvodu od té doby, co Francie získala

Lotrinsko.

Teprve na samém poátku r. 1741 nastal v jednání vedeném
mezi Francií a Pruskem uritjší obrat. Ku popudu danému
od Fridricha samého byl mu od vlády francouzské pedložen

návrh defensivní aliance,^^) kterou se zárove Francie a Prusko

mly zavázati, že pi volb císaské budou psobiti ve prospch
téhož kandidáta, kurfirsta Bavorského nebo kurfirsta Saského;

Francie by mimo to subsidiemi Karla Alberta podporovala tak

vydatn, aby mohl co nejdi íve vystoupiti, domáhaje se sv3>ch

práv proti Marii Terezii.

Návrh tento znamená ovšem zárove obrat v politice kardi-

nálov, poátek ústupu jeho ped Belleislem. Již najdeme i v do-

pise jeho Marii Terezii (ze dne 9. ledna) narážku na „právo te-

tího", které Pragmatickou sankcí by nemohlo býti odstranno.

Než ani potom jednání nepokraovalo rychle ku pedu. Co b^da

hlavní píina toho na stran pruské, již známe. Na druhé

stran vždy ješt mnoho dlilo Fleuryho a Belleisla. Fleury by

^^) Je to týž dopis ze 17. prosince, v kterém teme: Je croirais íaire

un crime de la (V. Altesse) tromper et de la jetter en erreur par de fausses

confidences. — Psaní kardinálovo ze dne 17. prosince je odpov, kterou

dal teprva v té dob na psaní kurfirstovo ze dne 29. íjna. O nárocích

jeho se i tu vyjaduje s velkou reservou; narážeje na sklamání, jež zp-
sobilo uveejnní závti Ferdinanda I., Fleury podotýká: Ce qui a déter-

miné le Roy á assurer abord qu'il maintiendrait fidélement les engage-

ments qu'il avait contractés pour la Sanction Pragmatique, est, en premiér

lieu, que Sa Majesté ne pouvait s'en dispenser, puisque son honneur et sa

parole Ty obligeaient. — Ovšem dále se v dopise již vyskytuje výhrada

,,práva tetího"
2») Ost. Erbf olgekrieg I., 1119.
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se byl nejradji omezil na diplomatickou agitaci ve prospch

Karla Alberta a kurfirsta chtél podporovati, aby získal njakou
ást ddictví rakouského, jen penzi, bez úastenství ve válce,

kdežto Belleisle od poátku ml na mysli, co teprva v druhé polo-

vici r. 1741 nastalo skuten, válku Francie ve spolku s Bavorskem

a Pruskem. Podle jeho návrhu mli Francouzové pekroiti Rýn
již v msíci kvtnu; skuten se to potom stalo teprve v msíci

srpnu 1741.

Fridrich neodmítal návrhu francouzského, ale žádal za uri-

tjší závazky. Jakou pomoc posk^ine Francie Bavorsku? Jakou

jistotu jemu samému, že podrží Dolní Slezsko s Vratislaví? A co

má z ddictví rakouského obdržeti Karel Albert?^) V rozmluv
s francouzským vyslancem Valoiym, o které Valory dává zprávu

dne 11. února 1741, král k své otázce hned také dával odpov:
dejme mu Cechy!^) A mimo to: jeho, tedy budoucího

krále eského, radji uvidí na trn císaském nežli Augusta

Saského. Hlavní otázkou však pro Fridricha zstávalo vždy:

jakou pomoc obdrží Bavor?

Odpov, která poslána byla z Francie dne 22. února, že to

bude pomoc dostatená, aby jej chránila proti útoku a aby on sám
mohl s drazem hájiti svých práv, ovšem nestaila, jsouc vždy

ješt neuritá, akoli již v ní nebyla e jen o pomoci penžité,

nýbrž také o pomoci branné.^^) Než jednání uvázlo kolem tchto

otázek a v podstat dále nepokroilo, ani když na konci dubna
Belleisle na své diplomatické cest picházel až do Slezska. Bylo

to v dob, kdy Fridrich se klonil zase k ,,cest první", kdy oekával

") Hlavní dvé otázky, které Fridrich pedložil Valorymu v Berlíne

dne 30, ledna (král prijel ze Slezska a setkal se s Valorym na bále), znly:

I-e Roi mettra-t-il rÉlecteur de Bavire en état de soutenir ses prétensions

autrement que par des écritures? ... Le Roi veut-il encore me garantir

la possession de la Basse-Silésie, Breslau compris? (Dopis Valoryho ze

dne 31. ledna otiskli R a n k e 574 a S a u t a i 205). — Co se týe Slezska,

první návrh nesliboval více, nežli že Francie nebude pekážeti, aby Fridrich

pivedl k platnosti svá práva na Slezsko celé neb nkterou ást Slezska.

«) Hél Monsieur, convenons un traité! Donnons la Bohéme á TElec-

teur de Bavidrel (S a u t a i 208.)

2*) Sa Majesté (král Ludvík) . . . promet envoycr á son sccours

toutes les troupes auxiliaircs qui lui seront nécessaires pour assurer son

pays centre toute attaque et le mettre en état de n'avoir rien á craindre

de ses ennemis et soutenir la justice de ses prétensions (S a u t a i 212).
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II
píchod „šarlatána'*^) anglického, lorda Hyndforda, poslaného

od krále Jiího.

Pobyt Belleislv v hlavním stane krále Pruského nedaleko

bojišt u Molvic, kde nedávno svedena byla bitva, potrval od

26. dubna do 2. kvtna, nepinesl však ješt žádného rozhodnutí.

V popedí stála vždy otázka, jak velkou pomoc poskytne Francie

budoucímu císai a bude-li tak znaná, aby mohl proti Marii

Terezii vystoupiti úton. Ve vci samé se král a maršálek srov-

návali; i Belleisle byl od poátku pro to a naléhal na kardinála

Fleury, aby Francie urychlila své zbrojení, aby se akce válená

poala co nejdíve. Ze Fridrich bez uritjších závazk se strany

Francie nezakonil jednání smlouvou, jak žádal Belleisle, pocho-

pili bychom, i kdybychom nevdli, že jeho zdrželivost, která

zpsobila sklamání Belleislovi, odcházejícímu bez smlouvy, mla
píinu ješt jinou. V té chvíli, když oekával Belleisla i Hynd-

forda, Fridrich vždy ješt nevdl, nepodaí-li se pece dohodnutí

s Anglií a jejím prostednictvím s dvorem Vídenským.^^)

„Šarlatán'* anglický pišel, když francouzský maršálek byl již

odešel. Tentokráte rozhodné slovo by bylo musilo pijíti z Vídn.

Fridrich ani v té chvíli nežádal více, nežli byl žádal prve ; anglické

prostednictví mu však neslibovalo tolik ; kdežto rádcové Marie

Terezie již se vtšinou vyslovovali aspo pro njakou koncessi, ona

sama nechtla obtovati ani Slezsko celé, ani jakoukoli jeho ást.

Dne 4. ervna podepsali Vailory a Podewils ve Vratislavi

dlouho pipravovanou smlouvu. Nkolik dní ped tím (30. kvtna)

král byl oznámil vlastnoruními listy kardinálu Fleury i Belleislovi,

že se rozhodl pro Francii — že je tak dobrým Francouzem jako

oni sami.26) Smlouva ze dne 5. ervna (skuten podepsána byla

2*) Oblíbený výraz Fridrichv o diplomatech. V jednom dopise

král oslovuje i Podewilsa jako svého milého šarlatára. Ne bez humoru
píše Fridrich Podewilsovi dne 24. dubna (P. C. I., 233) : II (Belleisle) voudra

á toute force conclure, et moi, je voudrais attendre Tarrivée du charlatan

anglais pour me déterminer.

25) V dopise Podewilsovi ze dne 24. dubna, kde je e o šarlatánovi

anglickém, Fridrich pokrauje: mais en tout cas, il faut voir comment,

en flattant M. de Belleisle au suprme degré et lui faisant entrevoir toute

Tenvie du monde de conclure, on pourra différer cet acte jusqu*au moment
qu'on ait arrangé ses fltes avec les Anglais.

2«) Je vous dispute á présent, M. le Cardinal, étre meilleur Frangais

que je le suis.
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den ped tím) je sice jen defensivní aliance, jak byla Francie na-

vrhovala hned na poátku roku, pináší však pece více, nežli ob-

sahoval první návrh. Výsledek dlouhého jednání, jež potom ná-

sledovalo, obsažen hlavn ve tyech tajných láncích, jako vbec
celá smlouva mla ješt njaký as zstati tajnou. V nich slibovali

Karlu Albertovi Fridrich sviij kurfirstský hlas, Ludvík XV. brannou

pomoc proti hrozícímu útoku se strany Rakouska, pomoc tak

vydatnou, aby obstály jeho oprávnné nároky na nkterou ást
ddictví rakouského. Fridrichovi samému a jeho nástupcm
garantuje Francie Dolní Slezsko s Vratislaví, za ež Prusko postoupí

sv}'ch práv k Juliehu a Bergu Wittelsbachm falckým.2^)

íseln pomoc slíbená Bavorsku ve smlouv urena není a

není v ní urit povdno, co z ddictví rakouského obdrží kurfirst

Karel Albert.

2^) Smlouva vydal Broglie v 2. svazku v pílohách.
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III. Sasko. — Rusko. — Anglie. — Nedokonaná smlouva

Drážanská z dubna 1741.

Z knížecích rod severonmeckých povznesly se již ve stedo-

vku ti ve svém mocném postavení nad ostatní a pak se v nem
udržely až do nejnovjší doby. Z nich dva jsou pvodu jiho-

nmeckého, Welfové a Hohenzollerové, kdežto tetí, rod Wettinský,

vyšed z krajiny na Sále, kde se stýkaly kdysi živel nmecký a slo-

vanský, rozšíil své panství na ob strany, na západ do Du-

rinska i na východ do krajin nkdy slovanských, které však pod-

lehly panství nmeckému mnohem díve, nežli se dostaly pod

jeho vládu.

Vzájemné styky tchto tí rod vykazují pomry pátelské

i nepátelské ; pátelské vedly asto k satkm a tím k svazkm
píbuzenským, které však návrat nepízn, nkdy až osobní,

neinily nemožným; do 18. století je všechny spojovala stejná

konfesse náboženská; byly to rodové protestanští, až potom

Wettinové ve své kurfirstské vtvi byli zase získáni staré církvi,

avšak bez rekatolisace území, v nmž vládli. Celkem prese všecko,

co je spojovalo, jeví se nám tito ti knížecí rodové asto jako

soupeové. My víme, že budoucnost náležela rodu, který se teprva

v posledním století stedního vku dostal do severního Nmecka,
Hohenzollerm. Vtší panství Welfv, království Hannoverské,

zmizelo teprva v naši dob z potu samostatných stát nmeckých
(je to nejvtší pruská annexe r. 1866). Království Saské, hlavní

území Wettin, ped osudem Hannoverská r. 1866 zachránila

ne tak velkodušnost pruského vítze jako ochrana, kterou vždy

ješt svému spojenci mohl poskytnouti císa Rakouský, když

vystupoval z ady knížat nmeckých i, lépe eeno, z ady knížat

rozpadlého Nmeckého Spolku. Vedle vdnosti za vrnost spo-

jeneckou snad k tomu pispl tenkráte, po válce r. 1866, i zetel.
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aby království eské nemlo všude na svých severních hranicích

za souseda stát pruský.

Když pehlížíme pásmo déjin tohoto státu pruského od druhé

polovice 17. století, od doby velkého kurfirsta, zdá se nám, že

priibéh déjin nmeckých ani jiným býti nemohl, ba zachránní

království Saského, již drive po pádu Napoleona, ochrance a

patrona jeho, v dob, kdy Vídenský kongress nov upravoval

mapu Evrop\% a potom r. 1866 po druhé, jeví se nám jako nco,

o neodpovídá tendenci djin nmeckých, vedoucí po rozptýlení

na nesíslné množství zvláštních politických territorií, jaké na-

stalo ve stedním vku, k sjednocování v dob pozdjší ve pro-

spch nkterV-ch z nich, jak se poalo hned mírem Westfalským.

\'ež vidí-li kdo v Pnisku hned od vlády velkého kurfirsta budou-

ího sjednotitele, budoucího zakladatele nové íše Nmecké, neml
by pi tom zapomínati, že ješt v první polovici 18. století, že ješt

v té chvíli, kdy Prusko vstupovalo v adu evropských velmocí,

zdálo se možným, že by se poínající proud djin obrátil nazpt,

/e by v severním Nmecku mohla zachována i, lépe eeno, že

by mohla býti obnovena již posunutá rovnováha vytených rod
knížecích a jich panství mezi sebou, Pruska, Hannoverská a Saska.

Sasku zejména záleželo na tom, aby Prusko nezískalo Slezska,

aspo ne Slezska celého, nebo aby se neudrželo v nm trvale;

dyby se však pece udrželo, aby Wettinové obdrželi z panství

<lomu Rakouského jinou zemi koruny eské, nejlépe Cechy,
království. Bylo již eeno, že Habsburkové a Hohenzolle-

rové ani v dob Fridricha II. ješt nejsou soupeové zápasící

') první místo v íši, soupei jsou však Hohenzollerové a Wetti-

nové ješt v té dob v zápase o první místo v severním Nmecku.
í.ze však íci, že bží tu ješt o více. Kurfirst Sasky je zárove
l:rálem Polským — le roi de Pologne v diplomatické

mluv doby.

Z jmenovaných tí knížecích rod nejprve Wettinský dosáhl

í^oruny královské, když kurfirst Sasky Fridrich August zvolen byl

r. 1697 za krále Polského. Jako král Polský je August II. Na trn
pf)lském se Wettinové udrželi ješt také v následující generaci

\':rustem III. Jako králové Polští, August II. apotom August III.

• m nejsou knížata íšští. Podobn jen personální unií souvisí

kurfirství Hannoverské s Anglií od krále Jiího I. zaínaje. Král

Jií II., strýc Fridricha Pruského, bratr matky jeho, je druhý
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král Anglický z rodu Wellského. Královská dstojnost Hohen-

zoUer, jež se poíná na rozhraní dvou století (1700), spoívá

na Východních Prších, které však již od 16. století byly v jejich

držení, do velkého kuríirsta však stály pod svrchovaností polskou.

Jako vévoda a potom jako král Pruský Fridrich I., dd Fridricha II.,

knížetem íšským nebyl, než kurfirst Braniborský i v íši ustupoval

ped králem Pruským, jakož také Prusy spojeny byly s ostatním

panstvím jeho unií více než personální, leda že stavové v tomto

území podrželi nco vtší význam, než v jiných provinciích státu

pruského. Politika král Pruských, zvlášt Fridricha II., mohla

býti jednotnjší, nežli politika král Anglických z rodu Welfského,

kteí na kontinent byli kurfirsty Hannoverskými.

Ješt volnjší než souvislost Anglie a Hannoverská byl pomr
Saska a Polska za obou August z rodu Wettinského. August II.,

a byl králem Polským, patí do dlouhé ady (poíná se již ve

stedovku) tch, kdo pomýšleli na rozdlení Polska. V dob
jeho Polsko vždy ješt bylo velká íše, ale králi svému tato šlech-

tická republika neposkytovala mocného postavení uvnit a nepo-

skytovala proto ani žádného mocného postavení na zevnjšek.

Polsko redukované co do rozsahu, ale se sesílenou mocí mon-

archickou a zvlášt ddinou, bylo by mlo vtší cenu pro nho,
pro jeho rod, a snad i pro národ polský. Pipomeme si z tchco
plán aspo jeden z konce jeho života; tehdy August Rusku
nabízel Litvu, Prusku Západní Prusy, ale bez Kdanska, Ra-

kousku Spiš, tedy ást Uher, která již dávno se bylo dostala jako

zástava v držení polské.

August II. jako kurfirst Sasky žije v pamti potomstva jako

kníže, kterého dobe karakterisuje píjmí jeho Silný — August
der Starke.^) Pekypující síla jeho tlesné konstituce ne-

ukládala si žádných mezí a hranic. Pi vzetí Prahy r. 1741

setkáme se se tymi ,,pirozenými" syny Augustovými, z nichž

je nejznámjší Moric, hrab Sasky. Vrstevníci v tom nevidli

žádné hany, ba illegitimní potomstvo patilo jako njaký nezbytný

luxus ke knížeti, pro kterého vždy ješt platí vzor a typus zosob-

nný v Ludvíku XIV. Vnitní vláda Fridricha Augusta L, neb

1) Srovn. PaulHaake, Konig August der Starke. Eine Charakter-

studie. Mnchen und Berlin 1902. — Paul Haake, Ein politisches

Testament K. Augusts des Starkeu v Historische Zeitschrift
1901.
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tak sluje král August II. jako kurfirst, v ddiné zemi jeho zna-

mená novou dobu déjin saskýxh. On to byl, jenž Dráždany pe-
tvoil na Labskou Florencii. Dráždany té doby byly jisté resi-

dencí stkvlejší, než sídlo krále Pruského, Berlín.

Dráždany Augusta II. byly hlavním mstem území vtšího,

nežli je nynjší království, jeho zbytek, které v podstat není než

stará Míše s kusem Lužice.^ Chceme-li rekonstruovati saský

stát obou August, musíme k Míšni pidati na seveni vlastní

kuríirstské území s Witmberkem a na výxhod ásti Lužice se Zho-

elcem, které zárove s nkdejším kurfirstvím pidlil Prusku

kongres Vídenský. Augustovi II. však ono vtší panství, jež

sdédil po pedcích, nebylo dosti velké. Jestliže jako král Polský

August II. by se byl spokojil Polskem po rozdlení se sousedy

zmenšeným, plány jeho týkající se Saska odpovídají tendencím

doby, které již známe. Toto vtší Sasko by bylo mohlo vznik-

nouti spojením všech území, jež byla rozptýlena v držení rozli-

ných vtví rodu Wettinského, v jedné ruce, tak že by bylo k Sasku

na západ pibylo Durinsko. Nás však z plán Augustových

zvlášt se týká jiný, podle kterého by se byl kurfirst Saský stal

rálem eským.
Jako pi Bavorsku, tak i pi Sasku mžeme si pipomenouti,

/e se již v starší dob vyskytovala možnost, aby se sousední rod

nížecí, rod Wettinský, dostal na trn eský. Bylo to v 15. století,

kdy po smrti Ladislava Pohrobka mezi kandidáty, kteí musili

ustoupiti Jiímu Podbradskému, byl též Vilém Saský, svat mladého

krále, a potom zase po smrti Jiího, kdy ml svou stranu v Cechách

ze Jiího Albrecht. Bylo to i v 17. století, kdyby byli stavové

eští místo Fridricha Falckého zvolili Jana Jiího Saského, téhož,

enž potom za pomoc poskytnutou císai obdržel ást koruny

eské, Lužici. Než plány Augusta II. se nepipojují k tmto
tarším tradicím.

Jako ped vymením starší, španlské linie Habsburské, tak

také než v mužském potomstvu vyhasla linie mladší, vyskyto-

valy se naped rozliné projekty, jak by se rozdlilo ddictví, jež

se mlo neb mohlo uprázdniti po ní. Ješt než tu bylo Rakousko,

Rakousko Pragmatické sankce, byly tu návrhy na rozdlení

jeho, ba nacházíme takový návrh, nežli ješt zanikla linie starší,

španlská, z doby kolem r. 1670, kdy vymení mladší se zdálo

) Rozumí se samo sebou, že se zde vytýkají jen hlavní kusy.

J. GOU.: Válka o zem koniny Coké. 3
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bližším, nežli konec starší. Je to projekt velkého kurfirsta, Frid-

richa Viléma, pradda Fridricha IL, ve kterém sob z ddictví

po Leopoldovi, kdyby se uprázdnilo, vybírá Slezsko, Sasku

však ponechává kus C e c h^) anebo, kdyby bylo teba a nebylo

lze zabrániti. Cechy celé. Velký kuríirst také již rozdloval úlohy,

pedstavuje si prbh války o ddictví rakouské podobn, jako

se skuten dostavil po více než pl století. Sám by vtrhl do

Slezska, Sas do Cech, aby se zmocnil Prahy. Opanování Slezska

by se nejspíše provedlo rychle, tak že by Branibor mohl potom

ješt pomáhati Sašovi a tak obdržeti sám njakou ást zem eské
za pomoc, kterou by pi tom poskytl.*) Ovšem i s tím velký kuríirst

poítá, že by se králem eským mohl státi kuríirst Bavorský,

jenž by byl dosti mocný, aby úplnou ztrátu Slezska pro korunu

eskou zabránil
;
pak by kurfirstu Braniborskému nezbylo nežli

se s ním dohodnouti o rozdlení této zem koruny eské, tak že

by vtší ást Sle2:ska vždy ješt zstala pi ní.^)

Pozdjší projekty vycházejí již od Augusta Saského.

Rozliné plány Augusta II. smovaly k založení velkého

panství pro rod Wettinský, ke kterému by náležely též zem
koruny eské. Skutkem se žádný nestal. Syn a nástupce jeho

August III. musil hledati pomoci svých mocných patron, císae

a císaovny, aby také on se mohl zváti jako otec— roi de Pologne

;

když však pišlo k válce o ddictví rakouské, úastenstvím v ní

nic z nho nezískal, kdežto Prusko získalo Slezsko, v držení jeho

se potom sedmiletou válkou uhájilo a pozdji pi dlení Polska

nabylo asi toho, co si byl z nho kdysi uroval August II. pro sebe.

3) V projektu (který vydal Ran ke 518): Leutmerische Kreis,

ímž snad mínno více než tento kraj. Kdyby se Sas, praví se tu dále,

stal králem eským, musila by se koruna eská vzdáti svých práv

k Slezsku. Kuríirst tu Sašovi dává proto echy, aby mu nebyl na pe-
kážku pi opanování Slezska. I to se pozdji opakuje, když Fridrich vy-

bízel Sasy, aby vtrhli do ech.
*) Není to v projektu eeno výslovn, než sotva je co jiného mínno

náhradou (einige satisfaction oder erstattung), kterou by Sas mu dal za

poskytnutou pomoc. Prusko by zejména pomáhalo pi obléhání Prahy,

což by bylo — die schwerste und hartste Nuss.

^) O Morav se nic nepraví, ale projekt ji patrn ponechává pi ko-

run eské. Na konci se praví: Ježto by se i koruna uherská uprázdnila,

bude teba spojiti se s tím, kdo se stane králem v Uhrách, pátelským
spolkem.
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Prusko podrželo první místo v severním Nmecku a získalo zá-

rove trvale také místo mezi velmocemi evropskými.

Na poátku 18. století za války o ddictví španlské dlal

si August nadje, že by mohl nabýti Cech a Slezska pomocí

Francie, kdyby se pidal k ní jako její spojenec.*) Než tento

zámr zmaila velká válka jiná, válka severní, která ho na
njaký as pipravila o vládu v Polsku, kde Karel XII. dosadil

za krále Stanislava Lešiského. A tu si August dlal nadje,

že by náhradou za ztracenou mohl dojíti koruny jiné, eské,

a to pomocí švédského vítze, jenž jej pronásledoval do vlastní

jeho zem, do Saska. Skuten tehdy hrozilo císai (byl to Josef I.)

nebezpeenství, že ob velké války, souasn vedené, splynou

v jedno, a že se Karel XII. obrátí proti nmu ...'') Potom pišla

•) Jednání o spolek s Francií se poalo již r. 1699, kdy od Augusta

do Francie poslán Jordán. V instrukci jemu dané (v Dr. Ar.) se praví, že

by Francie mla Augustovi pomáhati k získání Slezska, Moravy a ech.
K Slezsku, které kdysi bylo ástí Polska, se mínil August hlásiti jako král

Polský, jak patmo z návrhu smlouvy, ve kterém se praví: En ce cas (kdyby

pišlo k válce o španlské ddictví) le Roy de Pologne promet de s'engager

attaquer TEmpereur sur la premiére requisitionqui luy en sera faite par S. M.

Tes Chr., Sadite Majesté laissant á son choix de porter ses armes en Bohéme,
en Silesie ou en Moravie suivant les facilités qu'il croira trouver á faire valoir

dans Time de ces provinces plustost que dans Tautre les anciens droits des

Roys et de la couronne de Pologne et Tesperancey retablir les loix et les

privileges de ces pays.—eho by August nabyl, má mu Francie garantovati.

Ve vlastnomním zápisku Augustov (v Dr. Ar.) se te: Si je agueriesse

ces provinces de Sillesie ou bohemme ... Sa Mageste (král Francouzský).

sengagera quelle deumeurreron a la Saxe et a mes herretiers. — Na dvoe
saském bývaly asto dv strany, císaská a francouzská. K této náležel

generál Schoning, který vyjednával již r. 1692 s francouzským vyslancem,

jenž pišel do Saska, o spolek Saska s Francií, pi emž by se Sasko pokusilo

o nabyti Slezska a snad i ech; ve Slezsku poítáno s nespokojeností

protestantv. Dojednáno nebylo. Když potom Schoning se léil v Tepli-

cích, byl zaten a poslán do vzení na Špilberk. O Schoningovi: Paul
H a a k e, G. F. M. Hans Adam von Schoning (ve sbírce rozprav vno-
vaných prof. Lenzovi od jeho žák r. 1910).

^) Danielson, Zu Geschichte der sáchsischen Politik 1706—

9

(Helsingfors 1878). August se hlásil také k ásti velkého ddictví špa-

nlského, Neapolskn a Sicilii, na tom základ, že v 13. století knžna z rodu

Stauíského, Markéta, byla provdána do domu Wettiaského ; skuten
tehdy, v 13. století, ást italských Ghibellin pokládala Wettiny za ddice
Stauív. R. 1707 August vyjednával s Karlem XII., aby král Švédský

donutil císae k postoupení ech výmnou za saské nároky na eenou
ást Itálie, kterých by .se Augtist vzdal ve prospch rodu Habsburského.

3*
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léta, kdy Bavorsko, Sasko i Prusko kolísaly mezi pátelstvím

s domem Rakouským a nepátelstvím proti nmu, kdy pro posled-

ního císae Habsburského již mizela nadje na mužské potomstvo,

tak že osou jeho politiky se stávala snaha pojistiti dcei své d-
dictví celé i s tím, co bylo pibylo z ddictví španlského,

pojistiti uznáním Pragmatické sankce od stav zemí, kde vládl,

i garancií, kterou by získal od pedních stát evropských a také

od íše jako celku i v íši od jednotlivých knížat íšských, tedy též

od kurfirsta Saského, jehož syn a ddic byl manželem starší dcery

císae Josefa I., bratra a pedchdce Karlova, jenž jako Karel sám
byl zstal bez mužských ddic. O ruku Marie Josefy pro syna se

August II. byl ucházel již v dob, kdy ješt Pragmatická sankce

prohlášena nebyla, kdy však Karel VI. se ješt nadje na mužské

potomstvo nevzdával, ale dosáhl jí teprve r. 1719, kdy Pragma-

tická sankce tu již byla, ješt bez garancie smlouvami mezi-

národními. Pi satku s princem Saským, jenž se své víry za

ruku dcery císaské zekl a z protestanta stal katolíkem, ne bez

vnitního zápasu, kdežto otec jeho pro korunu polskou lehce byl

zmnil víru, protože, jak povdl vtipný vrstevník, žádné víry ne-

ml, arciknžna sama svých práv se vzdala, August II. však pímo
Pragmatické sankce neuznal, ani tehdy, ani pozdji, tak že se r. 1732

spolu s obma kurfirsty rodu Wittelsbašského, Karlem Albertem,

manželem mladší dcery Josefovy, a kurfirstem Falckým, snažil

zabrániti garancii sankce od íše a snmu íšského. Pes oposici

tí kurfirst císa i tuto garancii získal, ale August II. se ani potom
nezbavil nadje na korunu eskou pro svého syna, pes renun-

ciaci Marie Josefy,^) pes garancie jiných stát, které tu již byly,

když vždy ješt chybla garancie pední velmoci— Francie. Kdyby
císa v té dob, na konci života Augustova, zemel, August II.

se oddával nadji, že nastane dlení ddictví po nm, pi emž.

^) Pi renunciaci Marie Josefy August II. a syn jeho vydali listiny,

platnost renunciace uznávající, než August ml pece úmysl zakládati

pozdji nárok svého rodu na pactum z 1703 nebo také na satcích v minu-
lých stoletích, jako na satku Jindicha Míšeského s dcerou Leopolda VI.

Babenberského a, co se týe zemí eských, Uher a také Lucemburska, na
satku Viléma Saského se sestrou Ladislava Pohrobka. Jiný plán, z let

dvacátých, je, satkem vnuka Augustova s Marií Terezií uvésti do zemí

Habsburských novou linii rodu Wettinského. Srovn. A. P h i 1 i p p, August
der St. und die Pragmatische Sanktion. V Lipsku 1908 (v Leipziger Histo-

rische Abhandlungen).



37

poítaje s pomocí Francie, uroval nejcennjší kus, zem koruny

eské, za podíl svému rodu, tak že by vlastní klient Francie,

Karel Albert, obdržel jenom zem alpské.*) Ješt jednou, než

zemel, objevil se ped zrakem Augusta II. obraz velmoci, skládající

se ze starého panství Wettinského, kurfirství, a z dvojí koruny,

eské a Polské. Panovníku tak mocnému by jist byla pipadla

také koruna císaská.

Po smrti Augusta II. (1733) syn jeho, kuríirst Fridrich August,

musil zaíti od poátku, když žádný z etných plán otcových

se nezdaU. Koruny Polské nedošel však pomocí Francie, nýbrž

proti ní, proti tchánu Ludvíka XV. Stanislavu Lešiskému, došel

jí pomocí císae, hlavn však pomocí císaovny Anny. Pod ochranou

zbraní ruských byl zvolen pozdji a od menšího potu šlechty

proti Stanislavu, zvolenému od vtšiny a díve. Válka o korunu

polskou byla rozhodnuta v Polsku samém, sotva se poala. Císa

za pomoc, kterou poskytl Augustovi III. tím, že postavil vojsko

na hranicích v Slezsku, obdržel hned naped, o všude stál nejvíce,

uznání a garancii své Pragmatické sankce od Augusta III. také

jako kuríirsta Saského.

Vnitní vláda Augusta II. zasluhuje, mimo to, co bylo

již eeno o Drážanech, chválu v mnohém ohledu; ovšem

bylo Sasko zem bohatá dary pírody, hust obydlená, mlo
mnoho mst a v obyvatelstvu byla jakási rovnováha rozliných

stav a povolání. Vojenství bylo v posledních létech Augusta II.

zreformováno podle vzoru pruského a tšilo se dobré povsti.

Branná moc kurfirsta Saského ítala kolem 25.000 muž. Smlouva

z r. 1733 patila mezi tmi, které zavel Karel VI., pro budoucnost

•) Od r. 1729 byl na saském dvoe francouzský diplomat Monti.
S nim jednáno dlouho o spolek s Francií proti císai ve válce, jež by vznikla

po smrti císae, ne-li díve. (Akta toho jednání jsou v Dr. Ar.) Pijde-li

k válce, Sasko by se zmocnilo Slezska, ech, Moravy a dále všeho až k Du-
naji, Bavorsko zemí alpských od Dunaje až k hranicím benátským. Že tak

mlo býti potom podle návrhu saského ddictví rozdleno, patrno z kusu,

ve kterém Monti praví: On ne croit pas trouver obstacles de stipuler

que le Danube íeroit la írontiére qui determineroit la portion de la Malson
de Saxe. — Dojednáno nebylo, také pro výši subsidií, které Sasko požado-

valo ped válkou i za ní. Proti váhavosti kardinála Fleury již tehdy sly-

šíme podobné stížnosti, jako pozdji po smrti císae Karla, August sám
pak nkdy se vracel k menším plánm, že by totiž v pátelském pomru
s císaem obdržeti mohl ást Slezska. Také projekt království Saského se

vyskytuje již za Augusta II.
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k nejcennjším také proto, že kurfirst byl soused; v ní bylo stano-

veno, že vypraví Marii Terezii, ukáže-li se toho poteba, k hájení

jejích práv brannou pomoc 6000 muž.

Za Augusta III. saskou politiku ídil hr. Brúhl, jehož

jméno jako jméno obou August spojeno je s djinami novovkých
Drážan. August II. ml rádce, kteí nebyli bez vlivu, ale pece
rozhodné slovo picházelo od nho, za Augusta III. rozhodoval

Briihl, kdežto král sám stál v pozadí.^^)

Po smrti Karla VI. jako jinde, tak i v Drážanech poíná se

vyjednávání na všecky strany. Rozdíl mezi Pruskem a Saskem

záleží však v tom, že se král Pruský rychle rozhodl a rychle jednal,

že vtrhl do Slezska.^^)

Tím nastalo, co pedvídala smlouva mezi Saskem a císaem

z r. 1733 ; kurfirst ml poslati Marii Terezii pomoc v ní ustanovenou.

Než smlouva mla klausuli, podle které se mohl ze svého závazku

vymknouti, ježto Fridrich ohrožoval již svým zbrojením a potom

svou akcí zárove Sasko .^) Nicmén anebo, lépe eeno, práv
proto mezi dvorem Vídenským a Saským, abychom užili diploma-

tické mluvy té doby, poalo se vyjednávání, aby kurfirst poskytl

Marii Terezii pomoc vtší, než k jaké jej zavazovala smlouva

z r. 1733, a to tak, aby se válené akce proti Prusku vedle Saska

úastnilo též Polsko. Bylo to výhodnjší pro ob strany ; Rakousku

mohlo se takto dostati vetší a vydatnjší pomoci, nežli podle

smlouvy, Sasko pak mohlo za pomoc pevyšující závazek, který

mu ukládala smlouva, žádati zvláštní v>'hody. Sasko za pomoc,

kterou by poskytlo tím, že by na ochranu království eského
obsadilo Prahu a eské kraje na severu, žádalo, aby mu na adu let

pipadly nkteré píjmy z Prahy a ze tí kraj, Litomického,

Žateckého a Slánského .^^) Na to se se strany rakouské sice nepi-

1") Ku politickým poradám pibírán asto též zpovdník králv
P. Guarini S. J.

11) Mimo dílo Ziekurschovo (v. pedmluvu) srovn. též dis-

sertaci Karla Hiibnera Zur Gesch. der kursáchsischen Politik

beim Ausbruche des ósterr. Erbfolgestreites. (V Lipsku 1892.)

12) Klausule stanoví, že závazek odpadá, kdyby Sasko svou brannou

moc muselo podržeti v zemi na její ochranu.

13) Podle písemných úvah (dat. ze dne 29. prosince 1740; v Dr. Ar.)

chtl Briihl na poátku vésti jednání na tom základ, že by kurfirst jako

íšský viká pro sev. Nmecko v dob interregna vzal v ochranu Prahu
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ab}' totiž Sasko vstoupilo do spolku, ve kterém by bylo také

Rusko i Anglie a Hollandsko. Než vedle toho šlo ješt jednání

jiné, nesoucí se smrem protivným, jednání o dohodu Saska

a Pruska proti dcei Karla VI.

Djepisec se nkdy neubrání jakémusi pedlávání djin;

míním tím úvahy o tom, co by se bylo mohlo dostavit, co se však

nedostavilo skuten. Jaký by býval osud státu a národa polského,

kdyby se byly podaily snahy rodu Habsburského o nabytí koruny

Polské v 16. století? Že spojení, jaké nastalo pozdji mezi Polskem

a Saskem za dvou král rodu Wettinského, nepineslo štstí ani

Sasku, ani Polsku, se opakuje zase a zase. Ped tím, v druhé polo-

vici 17. století, objevuje se — nechci íci plán a snaha, ale pece

pedstava podobného spojení mezi Braniborskem a Polskem. Je

to sám velký kuríirst, jenž ji vyslovil, jenž dal na jevo ochotu

pijmouti, kdyby byl zvolen, korunu polskou, ale beze zmny
ve víe, tak že by zstal protestantem ; byl to pradd Fridricha II.,

jenž byl hotov korun Polské, stane-li se králem Polským, navrátit

Pnisy sotva vymanné z podruí polského, tak aby zase stály pod

její svrchovaností. Panství kurfirst Braniborských v rozsahu,

jakého nabylo již do té doby, spojeno pod Hohenzollery s Polskem—
dovedeme si domysliti další prbh djin stední a východní

Evropy? Velkého kuríirsta tato myšlénka lákala, ba oslovala,

tak že se tázal: kdo by nám, Braniborsku a Polsku, ve svt se

vyrovnal? ^*)

Obma Augustm spojení jejich kuríirství s Polskem pod

jednou vládou tak mocného postavení neposkytovalo. Již doba

a severní kraje, tak že by se pímá kooperace ve Slezsku proti Fridrichovi

tím nenabízela. Pomoc mela prý záležeti v tom, že by Marie Terezie z kraj,

které by obsadili Sašové, svou brannou moc mohla odvolati a jí užiti jinde.

Než my víme, že v echách takové branné moci tehdy nebylo.

") V H i s t. Z e i t s c h r i f t v sv. 72. otištn je vlastnoruní dopis

Fridricha Viléma jeho radovi Hoverbeckovi z r. 1661, kdy Jan Kazimír,

poslední král z rodu Vasovc, pomýšlel na volbu nástupce za svého Živo-

bytí. V dopise teme: . . , wen Gott mich hirzu beruffen tette undt ich in

meiner Religion verbleiben kuntte, so halte ich dafiir, dass keiner sein

wurde, der der Chron Pollen mehr Avantagc zubringen konntc als ich . . .

Ich geschweige, wan diesse beide Staatten zusammen kemen, in was con-

sideration die Republick sich so woll bey Freunden undt Feinden stellen

wurde. Jo wo wurde eine macht gegen diesse sein? . . .
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prvního krále Saša rozhodla konen, že východní velmocí

evropskou jest a bude Rusko, a volba druhého uvedla Polsko do

klientely Ruska. K vysvtlení, pro spojení Saska s Polskem

nepineslo Augustovi II. a III. tak mocného postavení ve svt,
jako by si byl sliboval velký kurfirst ze spojení Polska a Brani-

borska, dlužno pipomenouti také, o mocnjší již v této dob bylo

Braniborsko než Sasko. Ale i to padá na váhu, že Braniborsko

všude na východ sousedilo s Polskem, kdežto hranice saské

s polskými se nestýkaly ani na jednom míst. Sasko od Polska dlilo

Braniborsko a Slezsko. Není tedy divu, že mezi menšími a stízli-

vjšími, avšak i tu neprovedenými plány Augusta II. najdeme

též získání teba nevelkého území, jež by spojovalo jako njaký
most Sasko a Polsko, a by to již bylo Krosno, jež do druhé polo-

vice 15. století náleželo k Slezsku, odtud však spojeno bylo s Brani-

borskem, nebo kus Slezska samého.

Podewils a Schwerin v onom písemném výkladu složeném

v Rheinsberku hned po smrti císae Karla VI., jak víme, uvažovali

též o možnosti, že by se Sašové po smrti císaov strojili vtrhnouti

do Slezska nebo do Cech, aby se zmocnili té neb oné zem, celé

nebo z ásti; v tom pípad by Fridrich podle jich rady ml
vtrhnouti do Slezska a zabrániti, aby také v Slezsku neml Saša

za souseda.i^) Neb Polsko, teba klesající ve své moci, nebylo

Prusku ve svém spojení se Saskem sousedem zcela bezvýznamným.

Ani císa, ani Prusko si kdysi nebyli páli, aby unie Saska a Polska

po smrti Augusta II. potrvala, a dorozumli se proto mezi sebou

i s Ruskem o kandidaturu knížete picházejícího z cizích kraj,

infanta Manuela Portugalského. Než potom Rakousko a Rusko

se pece rozhodly pro syna Augustova, ne však Prusko. Prusko,

obracející se svou expansivní politikou na východ, nemohlo býti

pítelem kurfirsta Saského, jenž byl zárove králem Polským.

15) v. Majesté serait alors autorisée ea faire autant par rapport

á la Silésie, pour ne point souffrir qu'on la barre ainsi dans ses États de

tout cóté. — Fridrich sám ve svém vypravování o první válce Slezské,

složeném hned po jejím skonení, jež nás došlo jen ve zlomcích (F o r-

schungen zur Brand. und Preussischen Gesch. IX.),

praví, že ho k vtržení do Slezska pimla též obava, aby se ho ástené
nedostalo Sasku, a to tak, že by za to Sasko se spojilo s Marií Terezií:

. . . 1'Autriche pouvait sacrifier quelques morceaux a la Saxe, pour la mettre

dans son parti.
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Politika Fridricha Pruského od poátku a zvlášt v pozdjších

létech je pi tom nesena jakousi osobní nenávistí k Sasku a dvoru

Saskému.

Domnní Pode\vilsovo, že by Sasko mohlo vystoupiti proti

Marii Terezii podobným zpsobem, jako hned potom skuten
vystoupilo Prusko, nebylo zcela bezpodstatné. Hned po smrti

císaov Sasko poalo zbrojiti a saská vláda — král sám spchal

z Varšavy do Dráždan — uvažovala, zdali by nebylo nejlépe

vtrhnouti do Cech anebo aspo položiti vojsko na hranice eské.

Než mezi Saskem a Pruskem byl rozdíl i v tom, že Prusko mlo
jak vtší území, tak daleko vtší brannou moc a že bylo pohoto-

vjší. K takovému rozhodnému kroku, jako se odhodlal král Pruský,

když pekroil uprosted prosince svj Rubikon, Sasko, co se týe
Cech, odhodlati se nechtlo a nemohlo, ani když Fridrich sám,

na poátku své yC''pravy do Slezska, byl hotov si je pibrati za

spojence, jenž by, jako on sám do Slezska, vtrhl do Cech a opanoval

Cechy pro sebe.

Král Pruský ml v Drážanech stálého residenta. Podle

rozkazu svého pána Ammon (to bylo jeho jméno) dne 13. prosince

pednesl hrabti Briihlovi ústn tri otázky. Ptal se, zda Sasko

chce hájiti Pragmatické sankce proti nmu, zda zstane ne-

utrálním anebo zda je ochotno spojiti se s ním k uhájení svých

vlastních práv; král že se chce se Saskem dohodnouti; jen a Sasko

pošle nkolik tisíc muž pes hranice esk é.^®) Odpovd
Bríihlova, daná hned následujícího dne rovnž ústn, neznla

zcela odmítavé; Sasko chce s králem Pruským vyjednávati dále,

avšak hned se rozhodnouti je nemožno pro závazek, který mu
zapovídá uzavírati njakou novou smlouvu bez dorozumní
s Ruskem. A tato ne sice odmítavá, ale pece odkládavá od-

*•) P. C. I., 136. Reskript zde tištný je datován dae 11. prosince.

Zaznamenání písemné toho, co pednesl Ammon ústn, najdeme mezi

akty Balowovými (v Dr. Ar.) s nadpisem: Précis de ce que le Resident . . .

Ammon a verbalement declarez ... le 13 Dec. 1740 á 9 heures du matin.

— V úvod se pipomíná, že se král August sice prohlásil pro Pragmatickou
sankci, aváak s výhradou, že nebude porušena s jiné strany; to se však

stalo tím, že si Marie Terezie svého manžela pibrala za spoluvládce. Hlavní

otázka potom zní: Si S. M. Pol. vouloit agir de concert avec S. M, Pruss.

á cause des droits compctents á S. M. Pol. ? Qu'en tel cas le Roi de Prusse

lui íeroit toutes les convenances qu'Elle pourroit souhaiter et qu'Elle

n'auroit de son coté qu'á fairc entrer quelques mille hommss en Bohéme.
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poved, že teba ekati na rozhodnutí Ruska, potom opakována

v dalším vyjednávání s Pruskem zase a zase.^^)

Když v Dráždanech pruský resident jménem svého krále

pedkládal hr. Briihlovi zmínné otázky, byl již v Berlín v^^slanec

saský, Búlow.^^) Král v slyšení dne 12. prosince vyslovil pání
jednati s ním, obdrží-li k tomu plnou moc, o smlouvu se Saskem,

ale slova jeho obsahovala zárove dosti patrnou hrozbu, kdyby se

Sasko pidalo na stranu Marie Terezie .1^)

Jako jiní poslanci, tak také Búlow jel za králem na bojišt,

když Fridrich nedlouho po píjezdu jeho do Berlína vtrhl do Slezska.

V dalším jednání s Bulowem podle zpráv, které máme od

Blilowa samého, zeteln se hlásí králv úmysl odvrátit Sasko od

Slezska, které chtl tehdy míti a podržeti pro sebe celé, a je obrátit

k echám.20) V audienci na slezské pd, v ležení pod Hlohovem

^') Mluví-li se v odpovdi Briihlov též o ásti vojska, jež by
se posunulo k hranicím eským (ostatek velmi opatrn: S. M. Pol. fera

faire les dispositions pour pouvoir faire avancer verš les frontires de la

Bohéme un Corps de ses trouppes), mohlo to býti též ve prospch Marie

Terezie.

18) Pri první audienci (11. prosince) Fridrich netrpliv vymáhal na
poslanci uritjší vyjádení, které on dáti nemohl a podle svých instrukcí

ani nesml. — Bulow ml dojem (jak referuje svému králi 12. prosince),

že si Fridrich chce pribrati Sasko za spojence, a dodává: Je suis confirm
dans cette conjoncture par les discours que les favoris et les personnes

qui apprcchent le Roy lachent á dessein premedité, qu'il seroit tems á cette

heure, que les bons voisins agissent de concert avec leur Roy, pour avoir

part au gateau, ainsi qu'il leur plait de s'exprimer.

1*) Fridrich ekl, že by pro Sasko nejlepší byl spolek s Pruskem —
S. M. Prussienne (referuje Biilow), qui etant voisine causeroit toujours

des embarras, si EUe (S. M. Pol.) étoit un parti contraire.

2°) Ziekursch (str. 41) tvrdí, že Fridrich vyjednával od poátku
se Saskem neupímn, že nabízel kus ech jen ,,als Lockmittel". Než ne-

právem. Jestliže ve vlastnoruních poznámkách Fridrichových z poátku
listopadu (P. C. I., 90), doplujících asto dotený Rheinsberský spis

z 29. záí, teme na potvrzení úmyslu vtrhnouti do Slezka, a to ihned: Si

nous voulons attendre pour agir que la Saxe et la Bavire fassent les pre-

mires hostilités, nous ne saurions empécher la Saxe de s'agrandir — ne-

znamená to, že král nechtl Sasku nic popáti, ale mlo to býti jinde, nemlo
to býti ve Slezsku. — Ammon ml rozkaz od svého krále ješt za živobytí

císaova, aby vypátral, o bude Sasko státi, až zeme císa. Dne 26. záí
oznamuje Fridrichovi (Ar. Berl.): Tout ce que j'ai p aprendre sur ce sujet,

est, que Ton a jetté les ieux sur la Bohéme, et lors du decés de TEmpereur
on fera touš les efforts possibles pour s'emparer de ce Roiaume, en tout
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král dne 25. prosince pede vším velmi dtkliv žádal za výslovné

vyjádení, zdali Sasko je hotovo vtrhnouti do Cech, slibuje i peníze

na potebnou k tomu mobilisaci.^) A povolav hned nazejtí Biilowa

zase k sob, šel o krok dále a nabízel Sasku ze spolené koisti ne

sice hned Cechy celé, ale pece znanou jich ást, slibuje

také, vtrhne-li saské vojsko do Cech, svou kooperaci na poli vá-

leném.22) Podobn si byl pedstavoval, jak bylo pipomenuto.

ou en paxtie, on m'a méme assuré que Ton y trouvera beaucoup de facilité,

et que les Bohemiens sout fot portés a la Maison de Saxe . . . L'on soup-

9onne V. M. avoir des desseins sur la Silesie, et peut-étre ne seroit-on

pas eloigné de les apuier au cas que V. M. voulut de son coté favoriser la

Maison de Saxe. — Ammon nesoudil špatn, ale soudil jednostrann;

starý úmysl získati kus Slezska, a tím spojení s Polskem, vždy ješt trval.

Fridrich sám to dobe vdl a proto, oekávaje píchod Búlowv, píše

residentovi dne 1. prosince (P. C. I., 116): .... En attendant .... vous

devez tácher de découvrir, si c'est sur la Bohéme ou sur la Silésie qion
a jeté les yeux . . . K dopisu Podewilsovi ze dne 16. prosince (P. C. I., 147)

pipsal král vlastnorun: II faut presser Biilow de conclure avec nous;

ils ont envie de se battre et avoir la Bohéme ; tant mieux. Bruhl dopisem

z 24. prosince uložil Biilowovi, aby králi dal na srozumnou (ml to vyslo-

viti jen jako svoje mínní — comme votre idée particulaire), že c o n d i-

tio sine qua non spolku se Saskem by bylo : Tacquisition des di-

stricts de la Silesie, les plus propres a la communication entre la Saxe et

la Pologne.

**) Podle relace ze dne 26. prosince (Dr. Ar.) král Pruský ekl; ... A
régard de la convenance de V. M. (král August), comme Sa Maison avoit

des pretensions bien fondées sur le Royaume de Bohéme, il seroit tems

de les faire valoir á present, en suivant Texemple du Roi de Prusse, et de

le faire occuper incessament . . . pour prevenir TElecteur de Baviere,

qui y visoit . . .

«) Relace ze dne 28. prosince: ... II (Fridrich) fit encore cette re-

flexion que V. M. ne trouveroit jamais mieux son compte que se liant . . .

avec lui. Car, continua-t-il, si V. M. prend le parti de vouloir faire son

afaire par une convention avec la Cour de Vienne, celle-ci s'imaginera

accorder le bout du monde par la cession de quelqucs baillages de peu

importance, qui seroient peut-étre en Silesie, et que 1'on aura de la

peine á arracher á Lui, le Roi de Prusse. Mais si V. M. songeoit serieuse-

meut á faire valoir les pretensions de Sa Maison Royale ... le Roi de

Pmsse Lui garantiroit par un Traité une partie trs conside-
rable de Bohéme selon que V, M. s'entenderoit lá de.ssus avec

Lui . . . Jestliže král na konci rozmluvy podotkl, že na jae vystoupí proti

Marii Terezii Bavorsko a že bude podporováno od Francie, bylo tím dosti

patrn naznaeno, že se Prusko obejde i bez Saska, a mlo to zárove býti

Sasku napomenutím, aby v echách pedešlo Bavorsko. — Btilow Briihlovi
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prbh války o ddictví rakouské pradd králv, velký kurfirst.

Dále jednání s Blowem na slezské pd však nepokroilo.^)

Fridrich chtl i potom, aby Sasko zaujalo urité postavení,

jako žádal hned na poátku, když naizoval Ammonovi, aby ped-
ložil hr. Bruhlovi zmínné otázky ; Briihl se tehdy urité odpovdi
vyhnul odkazem na Rusko, bez nhož Sasko se nemže rozhodnouti.

A podobnou odpov dal Brúhl také hrabti Finckensteinovi,

jenž hned v prosinci pišel do Drážan, poslán od krále Pruského .2*)

Než Finckenstein ješt ped koncem roku obdržel další úkol.

Neml sice vystoupiti hned s uritými návrhy, ale ml nejprve

,,sondovat" Briihla, zdali by Sasko, a to i bez Ruska, nevstoupilo

do velkého spolku, ve kterém by bylo nejen Prusko, nýbrž i Ba-

vorsko a Francie, tedy do spolku proti Rakousku, proti Anglii

a Hollandsku a snad i proti Rusku. Tím pipadalo Finckensteinovi

pokraování v jednání, které vázlo po druhé audienci Biilowa na

pd slezské. Než toto jednání v Drážanech nedosplo vlastn

ani tam, kde pestalo ono.^)

26. prosince : , . . malgré tout ce que l'on lui en dise, ce Prmce retourne á son

point, qui est, de commencer par la declaration, qu'on fera entrer les troupes

en Bohéme... Podobn 2. ledna 1741 (též Bruhlovi): II sera difficile

á Lui faire gouter abandonner á Notre Maison quelques districts de Si-

lesie . . . Mais il en agira autant plus liberalement á Tégard de la Bohéme
dans ses conventions, o il favorisera quiconque voudroit aller en occuper

de ce Royaume.
28) Búlow se odebral potom do Vratislav a pozdji, v únoru 1741,

do Berlína, kam pišel na kratší dobu také král ; i když se setkal s Búlowem,
vyhnul se každé politické rozmluv, což Bulowovi samému bylo milejší.

2*) Byl králv adjutant. První rozmluvu s Bruhlem ml 21. prosince.

Instrukce, která mu byla dána dne 13. prosince, tištna v P. C. I., 141.

Ml vypátrat: quelles sont les véritables vues de la cour de Dresde;. dále

ml, než bez uritých návrh, prohlásiti, že král je ochoten dohodnouti se

se Saskem. — Briihl odpovdl (relace z 24. prosince. Berl. Ar.), že vojsko

saské bude posunuto k hranicím eským. Finckenstein dodává: . . . il y
a lieu de croire que cela ne se fera pas encore sitót et que Ton attendra

le retour du courrier envoyé en Russie.

25) Intrukce ze dne 27. prosince 1741 (v Berl. Ar.): má „sondovat"
Bruhla — si au cas qu'il n'y eút pas moyen obtenir la concurrence de la

Cour de Russie, le Roy, son maitre, pourra se resoudre entrer en liaison

droite avec le Roy, TElecteur de Baviere, de meme qu'avec la Couronne
de France, de Suede et de Dannemarc, et de concerter avec eux les mesures

convenables aux desseins reciproques malgré la Russie et les Puissances

Maritimes ; mais il faudra extremement menager cette affaire —• Fridrich
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Král Fridrich, i když v^^bízel Sasko k spolku, pítelem Saska

nebyl a se nestal. Prusko a Sasko dlila vzájemná nedvra, opráv-

nná na ob strany. Fridrich vdl, že Sasko zárove vyjednává

s dvorem Vídenským, ba více, že se proti nmu pipravuje velký

spolek, ke kterému by patilo také Sasko ; v Dráždanech pak vdli,

že u severních hranic saských bude co nevidt státi pruské vojsko

fX)d starým knížetem Anhaltským, hotovo k rozkazu královu

hranice pekroit.

Teprve v beznu obdržel Finckenstein dálejší instrukce.2^)

Ml podati jakési ultimatum, pi kterém však král Pruský svoje

sliby nad to, co byl nabízel pi jednání s Bulowem, stupoval.

Ml nejdíve žádati za rychlou a zcela uritou odpov na otázku

tak asto položenou ;27) bude-li odpov píznivá, ml ujistiti hra-

bte Briihla, ba krále samého, že Prusko Sasku nebude v cest, aby

se zmocnilo pro sebe království eského. Než slib krále Prus-

kého šel ješt dále.^) V prosinci ped tím ml Bulow podle pokynu,

který obdržel od Briihla, králi íci, ne však jako návrh Saského

dvora, nýbrž jako svoje mínní, o by Sasko nejvíce stálo, že by

v té dobé se klonil k Francii, jak praví sám v listu Podewilsovi ze dne

2. ledna 1791 (P. C. I., 169): Je penche beaucoup poúr la France; en cas

qu*elle veuille de moi, ce parti est le plus súr . . . Vedle toho Finckenstein

podává ve svých relacích též zprávy o vojsku saském, že Sasko ješté

je nehotovo také pro nedostatek penz. — V únoru Finckenstein si

pál, aby byl odvolán; co mu Briihl sdloval, byly samé ,,conidences

de rien".

»•) Rozkaz králv (P. C. I., 196) k vyhotovení instrukce je z 22. února

1741; instrukce sama má datum 28. února, Finckenstein ji obdržel teprv

12. bezna. — Akta poselství Finckensteinova v Berl. Arch. jsou vtšinou
ješt natištna. Úvod instrukce je skoro týž jako úvod rozkazu, ve kterém

teba v tisku opraviti: si le Roi de Pologne veut s*unir . . avec moi pour

la poursuite de nos (místo: chybného: de m e s) prétensions . . .

«^ une declaration et reponse prompte et cathegorique.

2*) Instrukce (Berl. Ar.) je tu delší než rozkaz a zní: ... Si vous trouvez

qu'on ... est dans une veritable et sincere intention entrer avec moi
daDs xm concert pour nos avantages reciproques, vous pouvez assurer le

Cte de Brúhl et meme le Roi de Pologne . . . que je lui laisserois íaire en

ce cas la conquéte du royaume de Bohéme, que je lui procurerai

la possession de la principauté de Sagan et meme ce qu'il jugerois de

sa convenance par raport á la haute Silesie, avantages si considerables

que jamais aucuD allié seroit capable de les ofrir . . . Kooperace pi
opanování ech (v rozkazu — que je lui laisserais gagncr) se tu již

neslibuje.
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bylo získání nkteré ásti Slezska pro spojení s Polskem .29) Než

Biilow po audiencích pod Hlohovem již nenašel píležitosti, aby

králi takové pání pednesl, ml však po pedcházejícím jednání

dojem, že by se nepotkal s výsledkem .^o) V beznu ml Fincken-

stein nabídnouti, a to jménem svého krále, souhlas k získání kní-

žetství Zahanského, ano i njaké ásti Horního Slezska, ale všecko

jen tehdy, bude-likonen naped dánaodpov píznivá, a to ihned.

Kdyby odpov ješt i v té dob (Finckenstein byl v Drážanech
již od konce prosince) zstávala odkládavou, neml nabídnouti nic,

ani v Cechách, ani ve Slezsku, ml perušiti jednání a odejíti

z Drážan.^i)

Dne 13. bezna 1741 uslyšel vyslanec pruský od Brhla totéž,

co Briihl povdl hned po jeho píchodu, od kterého uplynuly

bezmála ti msíce. ^2)

V Drážanech vždy ješt oekávali kurýra z Ruska, ale Briihl

již vdl a Finckensteinovi oznámil, co ekli státníci ruští vyslanci

saskému v Petrohrad, že totiž Rusko se nemže rozhodovati

hned v nejbližší dob ; hrab Finckenstein si tuto odpov Briihlovu

vyžádal také napsanou. Hned potom odjel z Drážan. Jak mu
bylo pikázáno, když Sasko se vždy ješt nerozhodovalo, nepo-

vdl ani Briihlovi, ani králi pi audienci na rozlouenou, že jeho

pán nabízí Cechy a kus Slezska, ovšem kdyby Sasko se s ním

2*) Brúhl Búlowovi 24. prosince 1740 (Dr. Ar.): ... II seroit aussi

bon, que V. E. put, pax maniere de discours confident, donner á entendre

á S. M. Prussienne que si le Roi, mon maitre, entre avec Lui en quelque

concert, naturellement une des premieres et principales conditions seroit,

selon Votre idée particuliere, Tacquisition des distrícts de la Silesie, les

plus propres a la communication entre la Saxe et la Pologne.

30) Bulow Briihlovi 2. ledna 1741 (Dr. Ar.): ... II sera difficile á Lui

faire gouter abandonner . . . quelques districts de la Silesie . . . mais il

agira autant plus liberalement á Tégard de la Bohéme . . . oú il favorisera

quiconque voudroit aller occuper ce Royaume . . . Srovn. pozn. 20.

3^) Co by byl ml nabídnouti po odpovdi píznivé není tolik, kolik

se zdá na první pohled. Kooperaci v echách již nenabízel, a dále ani

Zahansko, ani Horní Slezsko nezjednávaly Sasku spojení s Polskem ; Horní

Slezsko bylo ješt v držení rakouském. — Potom, na konci dubna, když
jednal s Belleislem za jeho pobytu ve Slezsku, Fridrich Sasku dával Horní

Slezsko, kus echa knížetství Zahanské.

32) Brúhl ekl, že kurýr oekávaný z Ruska je starý lovk, sedm-

desátník, že však nechtl poslati do Ruska mladšího, aby to starce ne-

bolelo.
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spojilo.^) Mezi tím jednání Saska s dvorem Vídenským, jež se bylo

poalo r. 1740, postoupilo znan ku pedu.
*

Ani jedno ani druhé jednání nevedlo, jak uvidíme, ke konci;

Sasko se nespojilo s Pniskem, nedostálo však ani závazkm,
které mu ukládala garancie Praj^matické sankce, podle které b^^

b3^1o mlo poslati pomoc Marii Terezii k uhájení Slezska. Saské

politice a Briihlovi, jenž ji ídil, z toho se iní asto výtka s té neb

oné strany. I zde, bez hájení, teba pede vším vysvtlovati.

Karel VI. nezstavil Marii Terezii zemí, ve kterých vládl, ve stavu

uspokojivém, ale vrstevníci si pedstavovadi stav vcí horší, nežli

bvl skuten. Oekávali rozdlení i tch zemí, kde vládl dm
Rakouský ode dávna; nkteré projekty pi tom vypovídaly dceni

Karla VI. do zemí, které byly pibyly teprva z ddictví španl-

ského ; dojde-li k takovému dlení, chtlo míti také Sasko svj
podíl. Mohlo k nmu pijíti ve spolku s Pruskem. Než Prusko

stálo dosud samo
;
pro Sasko, jehož branná moc byla íseln daleko

slabší, jehož íinance byly v špatném stavu, byla to politika píliš

(odvážná. A mlo Sasko svou ,,diversí" v Cechách Prusku pomá-

hati, aby Prusko opanovalo a podrželo Slezsko celé? Dostane-li

se i Slezsko do rukou pruských, bude tlak Pruska na Sasko ješt

vtší. Prospch Saska odkazoval je k spolku s Rakouskem. Avšak

Sasku nekynul tu žádný znanjší zisk pímo, aspo nekynul hned

na poátku jednání s dvorem Vídenským. Rakousko vlastn nej-

prve žádalo, aby se kurfirst Sasky prokázal vdným za pomoc,

která mu byla díve poskytnuta, když se ucházel o korunu polskou.

Kdo poítá s vdností, asto se pepoítá v život soukromém,

zvlášt však v život politickém, ve vzájemných stycích národ
a stát. A mimo to: na se spojovati penáhlen s Rakouskem,

kterému ješt nikdo nespchal na pomoc z tch, kdo k tomu byli

zavázáni smlouvami? Nicmén Sasko pece bylo ochotno spojiti

se s Rakouskem, ovšem ne bez zisku, ale v jiné kombinaci, ve

spolku ,,pragmatických" mocí spojených proti Prusku.

Jako v Mnichov z Versaillu, tak oekávali v Drážanech
rozhodné slovo z Petrohradu a z Londýna.

••) Finckenstein ve své posleduí relaci podotýká: Le Cte de Briihl

ne me parut pas surpris, lorsque je luy annoncai mon depart, ou bien il dis-

simule extremement de Tétre, ce qui me fait juger que mes lettres avoient

été ouvertes . . .
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Rakousko a Rusko, císa a císaovna, Karel VI. a Anna

byli spojenci jak pi volb polské, tak pi válce, jež následovala

potom. Za ní ponejprv vojsko ruské pišlo daleko na západ, táhnouc

k Rýnu skrze Cechy. Rusko garantovalo Pragmatickou sankci;

pomoc, kterou mlo poskytnouti, kdyby bylo teba jí hájiti, urena
na 30.000 mužv, kontingent v té dob již znaný. Avšak ani tato

smlouva neposkytovala, kolik slibovala. Ve Vídni sice dlouho s po-

mocí ruskou poítali, ale i odtud pišlo zklamání. A to psobilo

i na Sasko. Pomr jakési klientely, ve které stálo Polsko k Rusku,

rozšioval se též na Sasko. A práv odtud, z Ruska, oekávalo

. Sasko podporu, dojde-li po smrti císae Karla VI. k dlení jeho d-
dictví, pi kterém chtlo býti také. Ješt žil císa, když byla o to

zavena ne sice smlouva v pravém slova smyslu, ale pece jakási

úmluva. Je to deklarace císaovny Anny z ledna 1739, slibující

Sasku pomoc, tebas i pomoc brannou, kdyby jiné státy uinily

zachování Pragmatické sankce nemožným. Byl to slib, zavazující

ne tak stát ruský a císaovnu, jako toho, kdo tehdy ruským dvorem

vládl. Byl to Biron, vévoda Kuronský. Císžurská íše Ruská vzešla

z velkého knížetství Moskevského a podržela nco z povahy orien-

tální despocie až do novjší doby. V orientálních despociích rozho-

dují asto také o obratech v politice zevnjší palácové revoluce —
ješt v 19. století palácovou revolucí dostal se na trn pedasn
po smrti Pavlov syn jeho Alexander I. Pády ministrv nebývaly

však vždycky krvavé; kdo svržen, dostal se nkdy do vzení

nebo poslán do Sibie. Takový osud (z vzení nastoupil svou cesta

na daleký východ) potkal Birona nedlouho po smrti císaovny

Anny; zemela skoro souasn s císaem Karlem. Odtud zevnjší

politika ruská závisela od toho, kdo bude vládnouti na dvoe
mladého císae Ivana, když odstrann Biron, kterého mu zemelá

císaovna byla urovala za poruníka. Vladaství pešlo na Annu,

matku Ivanovu, v zevnjší politice rozhodovali Munnich a Oster-

mann, ne vždycky ve shod ; Munnich se klonil k Prusku, ale ani

potom, když padl (v beznu 1741), ostatek bez tragických kompli-

kací, jeho pád nezpsobil obratu ve prospch Rakouska zcela

rozhodného. Jako jinde, tak i v Petrohrad nastalo kolísání

a vyhlídky na pomoc slibovanou Sasku Bironem stoupaly a kle-

saly. Plán velkého „pragmatického" spolku ve prospch Rakouska

a proti Prusku nevyšel však z Petrohradu.

Také smr politiky anglické neml hned od poátku pevné
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linie. Walpole v Anglii se podobá Fleiirymu ve Francii.**) Hledl,

co možná dlouho, zachovati mír a Šetiti sil pro budoucnost, kdyby
pišlo, nebo lépe eeno až pijde k válce s Francií. Spolek s cí-

saem odpovídal tradicím anglické politiky, prospéchu Anglie

odpovídado zachování Rakouska Pragmatické sankce, jak si pálo

také v Anglii veejné mínní, které v parlamentárním stát nesmí

býti podceováno. Než prospch Anglie nevyžadoval zniení neb

seslabení Pniska; prostedkování mezi Rakouskem a Pruskem,

i kdyby mlo Pruska zjednati njakou ást Slezska, neodporovalo

hla\Tií linii politiky anglické; jejím cílem je spolek proti Francii,

ke kterému bj^ náleželo Rakousko i Prusko. Avšak král Anglický

byl zárove kurfirstem Hannoverským. Mezi Pruskem a Hanno-

verském byly nkteré sporné kusy, které již za otce Fridrichova

rozmnožovaly osobní nepíze, která dlila oba královské svaty.

Další vzriist Pruska ohrožoval stejn Welfy jako Wettiny, spolek

jich s Rakouskem proti Prusku byl bližší než spolek Saska neb

Hannoverská s Pruskem proti Rakousku — asi tak, jako v pozdjší

dob, za války r. 1866.

Bylo již eeno, že v jednání, které se poalo v Drážanech

na konci r. 1740 o pomoc, kterou by poskytlo Sasko Marii Terezii,

bylo pokraováno v tom smru, aby se utvoil velký spolek proti-

pruský za úastenství Ruska a Anglie.

Dvíir Vídenský ml v Drážanech svého stálého zástupce,

pocházejícího ze starého eského panského rodu. Byl to František

Karel hrab Vratislav z Mitrovic; Vratislav ml zá-

rove postavení na dvoe saském jako nejvyšší hofmistr královny,

rozené arcivévodkyn Marie Josefy. Než jednání nespoívalo

tak v rukou jeho, jako v rukou hr. Jana Josefa Khevenhiil-
1 e r a, jenž do Drážan pišel na samém konci r. 1740.^)

**) Broglie I.. 231.

*) Jednáni bylo vedeno na konferencích, pi kterých asto býval

též královský zpovdník Guaríni S. J. Konference se konaly na rozliných

místech, nkdy také v jeho bytu, a byly o nich spisovány protokolly. —
Ammon, pruský resident v Dráždanech, ve svých dopisech poslal svému

králi karakteristiky — portréty, jak praví — osobností dvoru saského od

krále a královny zaínaje, které otištny u Skibiského (v. n.).

O Vratislavovi tu teme: . . . c'est un vieux courtisan, dont Tesprit íin et

delié sait s'accommoder aux difíérentes révolutions, qui arrivent á la cour.

J. GOLI.: Vilka o zem koniny Cetké. 4
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Když dvr Vídenský pijímal pomoc saskou, „se vší silou",

tedy nad závazek obsažený ve smlouv z r. 1733, nechtl to za-

darmo. Marie Terezie, a je to dosti zajímavá stránka tohoto jednání,

vystupuje tu jako královna eská. Nkteré kusy Dolní Lužice,

jako Chotbuz, již v 15. století byly pešly v držení markrab
Braniborských, zstávajíce pi tom vždy lény koruny eské,
což platí též o Krosnu, nkdy slezském.^^) Král Pruský vpádem
do Slezska dopouštl se felonie a jako zpronevilý man koruny

eské propadal léna, která od ní držel. Tato propadlá léna nabízel

Khevenhíiller, ovšem tak, aby také v držení saském zstala lény

eskými.37) To Sasku však nestailo.

Na poátku ledna 1741 v jednání nastala pestávka, nežli

však tento msíc dobhl ke konci, pokraováno v nm za prosted-

nictví ruského vyslance Kayserlinga.^^) Kayserling pedložil

21. ledna obma zástupcm Vídenského dvoru návrh, patrn
v dorozumní s Bruhlem,^^) který ml zárove pipravovati zalo-

II est devot, parce que telle est la mode, il fait de la depense, parce que

sans cela il n'y a pas moyen étre vu de bon oeil á la cour. Les circon-

stances o il se trouve, le mettent á méme de bien servir sa cour, c'est la

son priucipal but et il D'y réussit pas mal. — O Khevenhúllerovi v. úvod,

který pedeslal H. Schlitter k vydání Denníku, který hrab poal
vésti r. 1742, když byl v listopadu jmenován nejvyšším hofmistrem (A u s

der Zeit Maria Theresias. I. sv. vyšel 1907).

3*) Kurfirstové Braniborští se zdráhali platiti bern svolené od stav
slezských a lužických, Srov. Snmy eské XI., 82—83.

3') V konferenci 30. prosince 1740 u Briihla. Briihl na návrh odpo-

vdl, že je to nejistá eventualita, že by bylo teba teprv dobývati, co má
obdržeti Sasko. Dále ekl, že Prusko nabádá Sasko, aby své vojsko poslalo

do ech. — V Státním archivu Vídenském se chová 20 vlastnoruních

dopis KhevenhuUerových Františku Lotrinskému, jehož byl hrab d-
vrníkem. V dopise ze dne 9. ledna oznamuje, co mu ekl Briihl, aby to

sdlil velkovévodovi, ale jen jemu. Fridrich že po Finckensteinovi mnoho
slibuje (offrant au Roy de partager avec lui ses conqutes), že má však

proti Prusku býti založen velký spolek (que Ton tacheroit de faire entrer

dans le mme concert la Russie, la Pologne et le Roy Angleterre comme
TElecteur de Hannover, qu'on se jetteroit de touš cotés sur les états du
Roi de Prusse pour Tecraser, parceque sans cela avec touš ces grands projets

de conquets, et cette fougue de héroisme prétendu, il ne laisseroit jajnais

ses voisins en repos, si on ne lui rognoit les ongles).

«*) Konference byla v byt Kayserlingov.
•») Také Khevenhuller ml v tom njaké úastenství, jak patrno

z jeho dopisu Brúhlovi ze dne 20. ledna (Dr. Ar.) : Man wird I. K. M. von
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žení širšího spolku proti Prusku.^o) Pedpokládaje, že by spolená

válka proti Prusku vypadla šastn, návrh pipovídá Sasku Magde-

burk a Halle, dále Krosno i léna v Dolní Lužici, a nad to ješt

tetinu jiných výboj; kdyby však válka se neskonila tak pí-

zniv,*^) mlo pece Sasko obdržeti — za Prahu se již nežádá —
na 30 let dchody ze tí eských kraj, Litomického, Žateckého

a Slánského .*2^ Smlouva, která o to mla býti zavena mezi Saskem

a Marii Terezií, byla by garantována Ruskem a, jakmile by byla

hotova, jednalo by se o pibrání dalších spojenc.'*^)

Pohleo als Churfrsten die der Kouigin ob feloniam vasalli anheim gefallene

Brandenburgische Lehen in nemblicher Qualitát . . . schriftlich zusagen.

Kdyby se podaily další výboje, obdrželo by Sasko i tu svj podíl a Marie

Terezie by se svého podílu ve prospch Saska vzdala. Za to se žádá pomoc
všemi silami a hlas pro Františka pi volb císaské. — Khevenhúller zde

jednal ve smyslu instrukce ze dne 3. ledna, kterou byl obdržel z Vídn;
v ní se, ovšem jen neurit, praví, že by Sasko mohlo obdržeti náhradu

za pomoc vtší, nežli je povinno, na útraty nepítele ; také zde jee o spolku

proti Prusku. Více najde se potom v reskriptu KhevenhuUerovi ze dne

P. ledna, podle kterého Sasko by za pomoc „všemi silami" a za hlas pi
volb císaské mohlo obdržeti léna lužická, a nad to podíl na výbojích,

kdežto Marie Terezie by se svého podílu ve prospch spojenc vzdala, žá-

dajíc však náhradu za utrpné škody (Schadloshaltung) ; dále má býti slí-

bena smlouva týkající se obchodu esko-saského. — Bruhlovi by se slíbilo

povýšení do stavu knížecího a Guarinimu kardinálský klobouk.

*•) Návrh Kayserlingv má nadpis: Puncta, welche praeliminaliter

unter Russlands Vermittlung atd. Tištn v Erbfolgekrieg II., 669.

— K tomuto dflu dlužno, co se týe smlouvy Drážanské a jednání o ní,

pHhlížeti zvlášt.
*i) Návrh je zde dosti nejasný: SoUte der Konigin May. beim Frieden

ausser Stande seyn, sothanen zweierlei Bedingungen ein volliges Geniigen

zu leisten . .

.

*») der íreie und unbeschuldete Genuss von den in Bohmen gelegenen

drei Creisen.

*•) Diese Engagements von beiden Seiten sollen nicht anders, als

mit concert und Gewáhrung von Russland genommen und erfiillet werden.

— Dne 27. ledna psal Brtihl saskému vyslanci v Petrohrad hr. Lynarovi:

Plus je regarde nete situation et sur tout celle de la Saxe, enclavée comme
elle est presentement un voisin dangereux et mal intentionn, et coupée

de sa communication ci-devant sure du Royaume de Pologne, plus je

trouve impracticable, comment le Roi. notre maitre, puisse se declarer

ouvertement, avant que S. M. y trouve plus de sureté par la declaration

et concurrence de la pluspart, si non de touš les garants du sistéme oú feu

TEmpereur Ta laissé, et par quelque puissante diversion des plus eloigneí

de ces quartiers ci (patrn mínny Prusy Východní, kam by vtrhlo vojsko

4*
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Návrh ruského vyslance nenasel ve Vídni pijetí píznivého.**)

Nejvíce vadil požadavek týkající se eských kraj, jichž zastavení

se v návrhu ovšem objevuje jenom jako eventualita, ale even-

tualita dosti blízká, ježto mla nastati, kdyby válka s Pruskem_

nepinesla tak hojných výboj, aby z nich nad Magdeburk a Halle

na zapádé a Krosno na východ vždy ješt pipadl Sasku njaký
další podíl. Zastavení esk^^ch kraj (to se namítalo) elí proti

Pragmatické sankci, kdežto penesení práv koruny eské k pro-

padlým, lénm v Lužici lze pislíbiti a provésti hned, *^) když jen

lény jejími zstanou i v novém držení. Kdyby válka proti Prusku

pinesla njaké výboje, mohla by se Marie Terezie (to se nabízelo)

svého podílu vzdáti ve prospch svých spojenc, tak že by i tu

Sasku kynuly znané výhody, než bez garancie vztahující se na

urité ásti držav}/^ pruské, a tak, aby i královn piznán byl nárok

na náhradu za škody, které utrpla vpádem pruským do Slezska;

kdyby však válka nic nevynesla, byla by pece ochotna Sasku

poskytnou-^ i náhradu za útraty ve válce, pokud by pevyšovaly

závazek plynoucí ze smlouvy; Sasko však nesmí nic požadovati

proti Pragmatické sankci a musilo by ekati až po válce.

Když spis vyslovující tyto námitky ^^) na poátku února

byl z Vídn poslán do Drážan a zde doruen Bruhlovi,

Briihl prohlásil, že je to vlastn odpoved odmítavá. Nicmén
v jednání nastala zase jen pestávka, až potom uprosted

ruské), qui obligeat le jeun conquerant á partager ses forces. — V tom
smyslu poslána zárove Lynarovi instrukce, ve které se praví, že Fridrich

je ,,ein sich bloss auf sein Volek und Geld verlassender gefáhrlicher Nach-

bar" — což ovšem mimo úmysl píšícího zní jako chvála.

*^) V následujícím se podává hlavní obsah toho, co se nazývá G e g e n-

punkta (Ar. Vid. i Arch. Dr.) ; není to doslovné znní, nýbrž parafrase,

tedy i výklad.

*^) Totiž ped koncem války. Není to sice eeno výslovn, ale nej-

spíše se tomu tak rozumlo. Celé místo zní: Seynd diejenige lehnbare

Stúck, so der Kónig von Preussen in der Lausniz besitzet, von wegen dessen

begangenen Felonie I. M. der Konigin unstrittig heimgefallen und kónnen

mithin denen Conqueten nicht gleich geachtet werden. Doch tragen Hochst-

gedachte Konigin kein Bedenken auf den Fall, das die Einverstandnis

(se Saskem) zum Stand káme, sothane Ihre Gerechtsame des Kónigs von

Pohlen M. als Churfúrsten von Sachsen vollstándig und dergestalten zu

liberlassen, das Sie sich desfalls ein mehreres nicht, als worzu der Konig

v. Preussen gehalten war, vorbehalten.

*«) Gegenpunkta.

I
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února se ujal na miste ruského prostednictví v^^slanec anglický

\*
i 1 1 i e r s.*7)

Dne 25. února ViUiers obma hrabatm, Vratislavovi a Kheven-

hiiUerovi, odevzdal nov>^ návrh, 10 lánk, z nichž první polovice

\yslovuje sliby a závazky kurfirsta Saského, druhá sliby a závazky

Marie Terezie a jejího manžela.^)

Villiers po svém píchodu rozšíil svoje prostedkování ješt

na jiné kusy, které již delší dobu byly sporné mezi dvorem Víden-

ským a Dráždansk\Tn a proto nemálo ztžovaly dohodnutí o pomoc,

kterou by Marii Terezii poskytlo Sasko proti králi Pruskému.

Královna byla pijala svého manžela za spoluvládce ve svých

královstvích a zemích a jako královna eská penesla na nho
,, administraci" eského hlasu pi budoucí volb císaské. Se strany

saské se namítalo, že spoluvladastvím Františkový'm se porušuje

Pragmatická sankce, že královna jako žena nemže voliti, že však

hlas eský podle Zlaté bully by ml býti penesen na syna kur-

firstova, po matce vnuka Josefa I.^^)

Podle návrhu odevzdaného zástupcm Marie Terezie sliboval

král Polský (ten titul se mu vždy dává, a se na Polsko žádný

") Kayserling ml býti odvolán, zstával však v Drážanech, než

porad se pak v nejbližší dob neúastnil. Byl Sasku velmi oddán. Na jeho

místo ml pijíti do Drážan hr. Solm^s. Byl to zet hr. Múnnicha a Miinnich

se klonil k Prusku, Villiers pijel 16. února a hned pi první rozmluv se

zástupci Marie Terezie prohlásil, že jeho král vstoupí do spolku — pour

conserver les Etats de la Maison dans sa totalit, et pour ecraser le Roi

de Prusse . . . Doufal, že za týden bude smlouva se Saskem hotova. —
Odtud srovn. též dílo Grúnhagenovo (Gesch. des Ersten Schles.

Krieges I., 306 si ), jež erpá také z pramen Londýnských.
**) Návrh Villiersv je zachován v arch. Dr. v nkolika sepsáních,

vykazujících dvojí redakci, než rozdíly obou redakcí jsou jen stilistické,

vcný \'ýznam se najde jen na jednom míst (v. n.). — Nadpis návrhu zní:

I^ Cour Angleterre propose á la Cour de Vienne les conditions suivantes,

lesqucls elle tachera de rendre acceptables au Roy de l^ologne. — V jednom

exemplái první redakce jsou však pípisky, ze kterých patmo, že proposice

redigoval nebo dal redigovati Brúhl v dorozumní s Villiersem: sur les

ouvertures qu'il (ViUiers) avoit faites de ses idées au Ministére ici de bouche

;

dále, že byly dne 24. února pedloženy k schválení králi, dne 25. odevzdány
Villiersovi a potom dány od nho (jako jeho návrhy) obma hrabatm.

**) Podrobné o tch vcech se tená pouí pojednáním Josefa
Ržiky v esk. as. Hist. VIII,, nadepsaném: Spor o eský
hlas ped volbou cis. Karla VII. — Výklad dávaný Zlaté bulle, co se týe
penesení eského hlasu, nebyl správný.
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lánek nevztahuje výslovné), že nebude dále odporovati spolu-

vladaství, že se nebude vzpírati platnosti eského hlasu pi volb
císaské a, což více, že sám hlas saský dá manželu Marie Terezie,

než tak, že žádná z tchto pípovdí nebyla bezpodmínená ;^°)

také pípovcf, že bude pomáhati ,,vší mocf ', je tu omezena pod-

mínkou, že pi tom bude ve spolku Rusko a také Anglie s Holland-

skem.^i) Konen najdeme v první polovici lánk také jeden,

který se týká Františka Lotrinského ; kdyby byl zvolen za císae

a svou manželku a potomstvo z manželství s ní a také potomstvo

mladší její sestry pežil, v lánku se stanoví, že i pak by zstal

na dále v držení všech zemí, které patily k ddictví Marie Terezie

podle Pragmatické sankce, vyjímaje zem koruny eské. A v ná-

vrhu to nebylo eeno výslovn, rozumlo se tomu tak, že by

zem koruny eské pešly v tom pípad hned na Marii Josefu

nebo její ddice, kterým po vymení potomstva císae Karla VI.

náleží nejbližší právo k celému ddictví.^^j

Proti tomu kladou se v druhé polovici návrhu sliby Marie

Terezie, jichž splnní by garantovaly Anglie, Hollandsko a Rusko

;

na prvním miste je tu postoupení tí kraj eských

®°) Tak, co se týe hlasu saského: que le Roy voyant que le Duc de

Lorraine a quelques voix pour son Election á la dignit Imperiále, accordera

et joindra la sienne pour Televation de ce Duc. — Klausule mají též lánky
o spoluvladarství a platnosti eského hlasu; ,,administrace" jeho velko-

vévodou výslovn se tu ani neuznává, ani neodmítá.

^^) bien entendu souš le concert avec TAngleterre, la Hollande et

la Russie.

^2) V dopise KhevenhuUerov velkovévodovi ze dne 26. února 1741:

manželu Marie Terezie pipadne — la libe puissance et administration

des etats autrichiens a Texception de la Bohéme, Moravic et Silesie, qui

se Ion la Pragmatique tomberoient alors aussitót a la Reine ici, et á ses

descendans. — V exemplái archivu Dr. lánek se zaíná: . . . que le Duc
de Lorraine comme Empereur reste dans la paisible possession . . . Zde
zvolení za císae se stává podmínkou, než zvolení nebylo jisté, a tím se

cena koncesse zmenšuje; nebude-li zvolen a vyme-li potomstvo císae

KarJa, nepodrží nic. — V exempláích A. Dr. Morava není vyteoa,
byla však v exemplái odevzdaném obma hrabatm, jak patmo z jich

relace ^Vid. Ar.) i z dopisu KhevenhúUerova. Jiný rozdíl je, že v tomto

textu proti textm Dr. Ar. vedle potomstva Marie Terezie uvedeno bylo

též potomstvo její mladší sestry Marie Anny, tehdy ješt neprovdané;

v Drážanech stáli o její ruku pro prince Saského. Je to pozdjší man-
želka Karla Lotrinského, bratra Františkova.
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na sto let; kterých, není udáno jménem, tak že by si kurfirst

mohl vybrati, které by se mu hodily nejlépe;^) dávné snaze po

spojení s Polskem má býti vyhovno postoupením potebného
k tomu území ,*^) dále se králi Polskému slibuje podíl na v>'bojích

proti Prusku, jakož i zaruení ochrany všech jeho „stát" — tedy

snad i Polska, a tu není jmenováno vý'slovné — proti Prusku ;^)

konen tu najdeme slib, jenž se týká Františka Lotrinského:

kdyby manželství královny s velkovévodou, budoucím císaem,

zstávalo bez nadje na nástupce, má František se piiniti, aby
byl zvolen za krále ímského princ z rodu saského, vždy pedpo-
kládaje, že sám bude císaem. Smlouva má zstati prozatím

v tajnosti.

Jako ke konci ledna návrh ruského vyslance, tak o msíc
pozdji návrh v}^slance anglického nemohl se potkati a nepotkal

ve Vídni s pijetím píznivým. Co nejvíce vadilo, vytkli zástupcové

Marie Terezie hned, jak jim nový návrh byl pedložen ; bylo to poža-

dované postoupení tí kraj eských na sto let. To znamenalo by,

tak znla jich rozhodná námitka, tolik, jako ztráta a odcizení,

tedy porušení Pragmatické sankce.^^ Nicmén jednání nebylo

perušeno, ani když odpoved, jež pišla z Vídn, zachovávala

v podstat stejné stanovisko, jako zaujímal díve dvr Vídenský

proti návrhu Kayserlingovu. Jednání další potrvalo dlouho, než

tak, že lánky Villiersovy vždy zstávaly podkladem, všelijak

**) V exemplái Dr. podle první redakce: EUe (la Reine Hongrie)
lui (roi de Pologne) cedera et á sa posterité trois Cercles du Royaume de
Bohéme, tels qui lui sont les mieux situés, pour cent années, avec touts

les revenues et dechargés de touttes autres pretensions. — V druhé redakci

Ihita (sto let) není, byla však také v textu odevzdaném Vratislavovi a
KhevenhúUerovi.

") un morceau (2. red. espace) de terrain, autant qu'il faut pour
joindre la Pologne et la Saxe ensemble avec les revenues et touš les droits

de ce districts in perpetuum. — Že to má býti ve Slezsku, ne-

praví se výslovn, ale rozumlo se samo sebou.

••) . . . la Reine avec les puissances maritimes et la Russie garantira

i n t o t um les Etats du Roy centre Tinvasion et Tattaque du Roy de
Prusse.

»•) Villiers hned 26. února slevoval, že by to mohly býti jen dva
kraje, než zástupcové rakouští prohlásili, že by to pi tak dlouhé lht
bylo ,,eine wúrckliche Alienation". Vždy podle jeho iastrukcí, jak byl

Villiers sám hned pi první rozmluv jim byl oznámil, má býti založen spolek

k zachování „všech stát ddictví rakouského."
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pozmované a doplované návrhy jinými.^^) Prostedníky pi
tom byli zástupcové Anglie a Ruska.^^)

Po dlouhém a obtížném jednání podepsána byla v dubnu

v Dráždanech preliminární smlouva Marie Terezie a jejího man-

žela, velkovévody Fran'iška, s králem Augustem jako kurfirstem

Saskym.^^)

Prvních pt lánk smlouvy odpovídá prvním pti lánkm
Villiersovým bez podstatných zmn; lánky se týkají spoluvla-

daství Františka Lotrinského, eského hlasu ^^j [ saského hlasu

pi volb císaské ;^^) i zde slíbeno, že kdyby manžel Marie Terezie

pežil potomstvo své manželky a její mladší sestry, tedy potomstvo

císae Karla VI., zstanou v jeho držení všecky zem, jichž se

týká Pragmatická sankce, než tak, že na Marii Josefu nebo její

ddice pejdou ihned zem koruny eské. ^^) A jako navrhováno

5') Prbh jednání by bylo lze vypsati monograficky na základ
archiválních pramen ve Vídni a zvlášt v Drážanech. Zde staí podo-

tknouti, že se bhem jeho vyskytlo nkolik návrh. Nejdležitjší je návrh

Vratislavv (dat. 25. bezna) a Briihlv, tento v dvojí redakci; druhá

pináší zmny podle dobrozdání saských tajných rad. Z obou projekt,

Vratislavova a Brhlova, pešlo mnoho potom do smlouvy. Vratislavv

návrh nepocházel však od nho samého, nýbrž byl mu poslán z \ídn.
5*) Spolené konference se poaly zase uprosted bezna. Úastnili

se jich oba ruští vyslanci, Kayserling, jenž potom pece nebyl odvolán,

a Solms, jenž pišel uprosted bezna souasn s ,,pádem" Mnnichovým.
^") Text smlouvy je latinský; vydán tiskem nebyl. Užil jsem exem-

pláe Drážanského.
^^) Spor o administraci eského hlasu odstrann tím., že Marie Terezie

ustoupila od administrace velkovévodou a Sasko se vzdalo preten^e ve

prospch syna Marie Josefy.

^^) Závazek ve smlouv vysloven urit éji: . . . promittit, quod elec-

tionem tam voto suo, quam impendendis apud reliquos Coelectores bonis

officiis sit promoturus. —• Koncesse je tím vtší, že Bruhl (srovn. G r u n-

hagen 315 podle relace Villiersovy), když (13. bezna) se narodil arci-

vévoda Josef, chtl navrhnouti, aby bylo císaství reservováno pro nho,
ímž by se pro celou dobu mezivládí prodlužoval vikariát kurfirsta Saského.

— Pozdji Bruhl a tajní radové chtli, aby kurfirst byl kandidátem na

druhém míst, kdyby se totiž zvolení manžela Marie Terezie jevilo ne-

možným. Zástupcové královnini však na to nepistoupili.

•»-) Ve smlouv se praví výslovn: quod , . . Regina Poloniarum seu

Descendentes sui . . . Regno Bohemiae et incorporatis eidem provinciis,

nempe Silesia, Moravia eorumque appertinentiis contenti esse velint. —
Podle pání tajných rad a projektu Brhlova pijata do smlouvy klausule:

reservato tamen . . . altefatae Reginae Polon. homagio prestando et rever-
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již díve, slibuje kurfirst Marii Terezii proti králi Pruskému pomoc

,,všemi silami**, avšak s výhradou, že Sasko mže sekati a vstou-

piti do válené akce teprve potom, až tak uiní ostatní spojenci.^)

Ze slib a závazk Marie Terezie návrh anglického vyslance

byl kladl na první místo postoupení tí kraj eských na sto let.

Pevný odpor proti tomu odstranil tento požadavek. Preliminární

smlouva klade na první místo nco jiného. Když pri dívjším jed-

nám' Marie Terezie vyslovovala ochotu, že by Sasku poskytla ná-

hradu za útraty s válkou spojené, pokud by Sasko poskytlo pomoc

vtší, než k jaké bylo zavázáno smlouvou, mínna tím již tehdy

náhrada v penzích. O to bylo potom jednáno skuten, ba vc
stála dlouho v popedí jednání a psobila obtíže, když se nejprve

ze saské strany požadovalo 40 milion tolar. Než Sasko pi tom

nesetrvalo a slevilo s 40 na 30, potom na 20 a konen na 12 mili-

on.") Smlouva slibuje Sasku 12 milion tolar splatných v 18

roních lhtách; splácení se však pone až po ukonení války.^)

Pi jednání o tento kus smlouvy vedle výše náhrady psobilo obtíže

také její zajištní, když Sasko žádalo za ,,hypotéku". Pipomíná

to návrh ruského vyslance z ledna, podle kterého mly býti hypo-

tékou ti kraje eské, takže b}- dchody z nich po 30 let patily

Sasku. V té vci smlouva slibuje aspo tolik, že v nkterém území

nedaleko hranic saských^^) má z dchod jeho býti zajištno na

každý rok tolik, kolik se rovná roní lht, pi emž Sasku v ee-
ném území náleží také njaké úastenství ve správ finanní.^')

sionis jure . . . Klausule se týká všech zemí, které zstanou v držení (usu-

fructus et regimen) manžela Marie Terezie.

••) postquam exercitus reliquorum Principm confoederatorum . . .

initium operationum bellicarum actu fecerint.

•*) V projektu Vratislavov se navrhovalo, aby summa byla urit
vymena až pozdji, pi emž by ostatní spojenci mezi Marií Terezií a

Saskem méli úlohu prostedník. — Tajní radové navrhovali ješt 31. bezna,

ž3 by bylo lépe, místo vymené summy žádati, aby Sasko obdrželo ást
ech neb Slezska ,,zur Abnútzung".

•*) Dobrozdáni tajných rad a podle nho druhý projekt Briihlv
(v konferenci dne 4. dubna) žádá, aby se splácení poalo hned v lednu

r. 1742.

••) Není výslovn eeno, že to má býti v echách, ale pece dosti

zetelné n K): in certis terrarum hereditarium Austriacarum haud
procul di i^, et quidem specialiter et nominatim definiendis . . .

•') V protokollu konference, která se sešla 13. bezna u Guariniho,

je zapsáno toto: . . . le ministe (Briihl) dit á celte occasion que S. Exc.
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Do smlouvy dále pešlo, co již díve bylo umlouváno o Krosn
a lužických lénech, která i v novém držení by zstávala lény

eskými.^^) Dostanou-li se však válkou skutené v držení saské,

má o jich cenu býti snížena summa 12 milion. Než vedle toho

obdrží Sasko vždy ješt podíl na výbojích, do kterého se Krosno

a lužická léna poítati nebudou; o rozdlení výboj bude rozhodo-

vati zvláštní smlouva, kterou spojenci uzavrou spolu. Dále bude

vykázán Sasku ve Slezsku (známe již toto staré pání) pruh zem,
ale jenom pro volný prchod vojska i pro obchodní spojení s Pol-

skem. ^9) A mimo to podle 10. lánku smlouvy garancie rakouská,

slíbená Sasku již smlouvou z r. 1733, má býti rozšíena i na území,

kterých Sasko chystanou válkou proti Prusku nov nabude.

Návrh Villiersv ml 10 lánk, v smlouv jich poet vzrostl

o 6 dalších, v nichž se ustanovují skoro všude njaké výhody pro

Sasko, jako uzavení obchodní smlouvy. Dležitjší však než

tyto poslední lánky ve smlouv samé, jsou separátní a tajné lánky
k ní pidané.'^) První nepináší nic nového; slibuje eventuální

volbu ímského krále z rodu Saského. Za to nco zcela nového

pináší separátní lánek druhý, totiž královské dstojenství

saské. V nm se praví, že pijme-li kurfirst budoucn toto dsto-

jenství, ''^i) Marie Terezie a manžel její se piiní o jeho uznání

le Comte de Wratislaw venoit de lui parler á roreille un expedient, comme
étant sa pensée particuliere, á Tegard des revenues que nous souhaitions

avoir assurez pour certain tems de trois Cercles en Bohéme,
si nous nous contentions y avoir la coadministration et des Receveurs

de notre part. — Z toho patmo, že návrh o koadministraci vyšel od Vrati-

slava; ve smlouv samé formulován takto: . . .cum jure coadministra-

tionis et coinspectionis oeconomicae a peculiari administro Saxoniae curan-

dae, salvo ceterum S, Reg. Hungariae et Bohemiae Mtis proprietate, su-

perioritate territoriali et jurisdictione.

*^) O felonii se ve smlouv nic nepraví, sotva náhodou, spíše z opatrnosti.

Kdyby Sasko pece vystoupilo proti Marii Terezii nepátelsky, nebyla by
to také felonie, jež by mla pro Sasko následky podobné, co se týe Lužice?

^^) Urit v kraji Grúnberském. Kdyby však získáno bylo Krosno,

bude tento pruh (lingua terrae) peložen do jeho bezprostedního sou-

sedství.

'") Je jich pt ; obsah dvou tu neuvádím. I v nich se shbují njaké
výhody pro Sasko.

^1) regiam dignitatem, quae olim terris Saxonicis inhaesit — ímž
snad mínna doba panovník nmeckých rodu saského od Jindicha I.

do Oty III. — Návrh se vyskytuje ped tím v projektu Briihlov, z nhož
pijat do smlouvy.



od stav íšských a od jiných stát, dále že František sám jako

císsdr Augiisto\'i jako králi Polskému bude dávati stejné tituly,

jako dává jiným králm. Poslední tajný lánek konen ponechává

v platnosti náhradu slíbenou Sasku, i kdyby k chystané válce spo-

jenc proti králi Pruskému nepišlo, snižuje ji však s 12 na 8 mili-

onv; byla by to tedy náhrada za zbrojení a pípravy k válce . . .

To jest obsah smlouvy, kterou dne 11. dubna 1741 v Drážanech
podepsali Vratislav a Khevenhller.

Zástupcové Marie Terezie, Vratislav a KhevenhUer, v pr-
bhu jednání dávali asto zprávy do Vídn a z Vídn jim picházely

rozkazy a instrukce. Když dne 11. dubna podpisovali smlouvu,

vdh, že tmto rozkazm a instrukcím nevyhovli ve všem a že

smlouva, kterou podepsali, sotva bude ve Vídni pijata s po-

chvalou.'^ A tak bylo skuten.''^)

Smlouva se Saskem podmiovala a pedpokládala zárove

smlouvu širší, „koncert" proti Prusku. Pro Marii Terezii a jejího

manžela v tom byla vVhoda i nev<'hoda. Výhoda, bude-li dohoda

se Saskem skuten brzy rozšíena na Širší spolek protipruský.

Než ve smlouv lánek, jenž sliboval královn pomoc saskou

proti Prusku, nesliboval jí hned; ani r^xhlá ratifikace (neb dne

11. dubna podepsána smlouva preliminární) , ba ani dojednání

smlouvy o širší spolek jí ješt nepineslo, když Sasko nebylo

podle smlouvy dubnové povinno vstoupiti do akce válené, pokud

nevstoupí ostatní spojenci. A dojde-li k spolené válce proti Prusku,

kdo ruí, i pedpokládaje válku vítznou, že mír, jenž bude uza-

ven, pinese Marii Terezii nejen navrácení toho, co jí nepítel odal
ve Slezsku, nýbrž i náhradu za škody, které vpádem pruskj^m do

Slezska a okupací vtší ásti jeho utrpli královna a její pod-

daní?'*)

'•) Poslední konference ped podepsáním preliminární smlouvy byla

den ped tím, tedy 10. dubna, u Guariniho. Vratislav a KhevenhUer
podepsali sub s p e r a t i, ale dali nad to ješté zapsati do protokolu,

že ti separátní lánky jdou dále, než jejich instrukce, a že je podepíší jen

k domluvé (á la persuasion) prostedkujících pi jednání zástupc Anglie

a Kuska.
'*) Námitky vysloveny v dlouhém reskriptu ze dne 24. dubna (s pí-

lohami, t. j. s novými návrhy).

'*) Béhem jednání bylo pojištní takové náhrady (Schadloshaltung)

požadováno, ale smlouva sama nic o tom nepináší.
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Dnem 9. msíce dubna byl datován reskripí: z Vídn poslaný

do Dráždan, aby se oba zástupcové královny neukvapovali s pode-

psáním smlouvy také pro výši požadované náhrady penžité,

ke které se královna mla zavázati ; i když byla snížena na 12 mili-

on, zdálo se to býti ve Vídni píliš mnoho. Reskript pišel pozd.

Další redukce slíbené summy a tedy zmna smlouvy v té píin
se sice potom ve Vídni nepožadovala, avšak byla tu proti prelimi-

nární smlouv ješt jiná námitka. Pi jednání, jež pedcházelo,

když bylae o této náhrad, rozumlo se tomu vždy tak, že krá-

lovna bude k této náhrad zavázána jenom tehdy, kdyby válka

nepinesla žádných výboj, z kterých by ást pešla na Sasko. "^^j

Nicmén v té vci byla královna ochotna povoliti, bude-li jí jen

pojištna restitutio in integrum ve Slezsku. To byly

hlavní námitky, jež se ozvaly ihned, když hrab Vratislav prelimi-

nární smlouvu do Vídn pinesl k ratifikaci.^^)

Ve Vídni nemínili ratifikaci preliminární smlouvy odpírati

úpln, ba ani mniti její znní ; ratifikace mela však býti doplnna

klausulí odhazující, co se týe vrácení Slezska is náhradou škod,

k smlouv, jež bude uzavena mezi všemi spojenci; co se však týe
lánk separátních,"^') jeden ml býii z ratifikace vylouen a na-

hrazen mén závaznou deklarací; je to lánek o královském dsto-

jenství saském;'^) poet separátních lánk, které zstanou,

'^) e X h o s t i c o, jak se íkalo.

'*) Byly i jiné; tak mnoho potom jednáno o to, aby práva spojená

s tím, co se nazývalo lingua terrae ve Slezsku, nebyla na újmu
Pragmatické sankci, tak že by tato ást Slezska byla vlastn pece odci-

zena. — I lánky týkající se upravení styk obchodních se Saskem vzbu-

zovaly obavy.

") Co se týe separátních lánk, bylo v Drážd!anech umluveno,

že každý lánek o sob má obdržeti zvláštní ratifikaci. Ve Vídni bylo potom

žádáno, aby jich ratifikace byla pokaždé opatena klausulí: salvo
iure tertii.

'®) Vzhledem k postavení ech v íši je zajímavá námitka, že by
bylo na pováženou: ,,ein vom Reiche nicht ohnedies exemptes oder so-

thane Exemption von langer Hand geniessendes Land zu einem Kónig-

reiche zu erheben". V deklaraci, jak potom pijata, ale v stilisování

saském místo prvního návrhu Vídenského, Marie Terezie pro uznání

královského titulu saského slibuje u stav íšských a u jiných stát
,,bona officia"; konec separátního lánku, umluveného v Drážanech
ped tím, týkal se královského dstojenství polského; František Lotrinský

ml v budoucnosti jako císa dávati králi Polskému tituly stejné jako

jiným kiálm; z toho potom udlán zvlášjní lánek separátní
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ml se rozmnožiti novými,"^) navrženými ve Vídni, nebo mly
k smlouv býti pidány ješt jiné deklarace. Tím vším mlo
býti vyhovno námitkám a obavám, jež vzbuzovala ve Vídni

smlouva, ukvapen v Drážanech podepsaná od obou hrabat ; dále

žádáno, aby Sasko pece vstoupilo drive do akce válené, nežli

stanovila smlouva, teba tak neuinilo na základ smlouvy samé.

Tím se zaíná na konci dubna další jednání ili, jak to lze

nazvati, dojednávání smlouvy, pi emž se povolnost jevila na

obou stranách. Ve Vídni upustili od klausule v ratifikaci smlouvy,

než tak, aby byla nahrazena novou deklarací saskou;^^) poet

deklarací, jakož i separátních lánk, vzrstal; o jich znní skoro

všude se ukazovala nadje na dohodnutí. I co se týe doby, kd}^

Sasko mlo vj-stoupiti zjevn a poskytnouti Marii Terezii pomoc

proti Prusku, Sasko nestálo neústupn na smlouv, která mu
nezabraovala úastniti se války díve, než by se na bojišt

dostavili všichni ostatní spojenci.

Ve Vídni by byli pomoc saskou ovšem rádi obdrželi co nej-

díve, smlouva preliminární ze dne 11. dubna ji však odkládala;

Sasko mohlo mezi spojenci velkého ,,koncertu" proti Prusku

vykati až naposled. Ve Vídni na konci dubna navrhováno, aby

Sasko vstoupilo do akce, jakmile by pruské vojsko, jež bylo shro-

máždno severn od hranic saských pod starým knížetem Anhalt-

ským, vkroilo do nkteré zem Marie Terezie, ímž, a to nebylo

eeno výslovné, bylo mínno Slezsko. To byl obsah nového sepa-

rátního lánku, jak navrhován ve Vídni po píchodu Vratislavov;

jím by se bylo Sasko zavázalo pomáhati královn i bez jiných

spojenc. Sasko však ani potom nechtlo zstati samo, nicmén
projevovalo ochotu, vystoupiti, kdyby poátek v spolené válce

proti Prusku byl uinn od Ruska,®^) pozdji pak,^^) kdyby zaalo

'») Smlouva sama ustanovuje, že o cenu lužických lén a Krosna

má býti redukována summa 12 milion. Navržený nový lánek výslovné

vykládá, že se má redukovati kapitál (12 milion), a že se snad nemají

odpoítávati od roní lhty dchody z Krosna a z lén v Lužici. — Uvádím
to jako píklad; i zde by bylo, o dojednávání smlouvy, teba vypsání

monografického

.

••») Též od klausulí v ratifikování lánk separátních upuštno. —
O návrzích, které pi.^ly z Vídn, bylo jednáno na iK)átku kvtna na kon-

ferencích v Lipsku, kam se dvr saský na njakou dobu odebral.

•*) Na poátku kvtna pi jednání v Lipsku.

»-) Na konci kvtna.



Rusko nebo kdyby zaal král Jií jako král Anglický nebo jako

kurfirst. Avšak onen velký spolek proti Prusku nikdy nebyl do-

jednán, a proto nedojednána ani smlouva Drážanská mezi Marií

Terezií a Saskem, a na konec k jejímu dojednání nechybla než

výmna ratifikací.

Podnt k jednání o velký spolek proti Prusku byl vyšel od

krále Jiího a našel píznivé pijetí v Dráždanech,®^) vycházel však

ne tak z jeho anglické, jako z jeho hannoverské politiky.^) Než

dvojakost politiky anglické i lépe eeno politiky krále Anglického,

jenž byl zárove kurfirstem Hannoverským, objevila se velmi

patrn hned v té chvíli, kdy mla býti podpisována preliminární

smlouva Drážanská mezi Marií Terezií a králem Augustem. V po-

rad dne 10. dubna, když Vratislav a Khevenhúller byli oznámili,

že podepíší sub spe rati, pednesl Villiers návrh, aby po

podepsání smlouvy následovaly porady další, a to dvojím smrem,
pro pípad, kdyby se podailo zjednati prostednictvím anglickým

dohodnutí Marie Terezie s králem Pruským a zárove získati krále

samého pro velký spolek proti Francii, i pro pípad druhý, že

by pece bylo teba vésti spolenou válku proti nmu.^) Obojí

^) Návrh spolkové smlouvy nevyšel však od anglického vyslance

Villiersa, jak se domníval Grnhagen I., 309, ani od anglického mini-

sterstva, jak tvrdil J. G. D r o y s e n (v Gesch. der preuss. Politik V.,

1, str. 226). Alf. F r. P r i b r a m, jenž návrh nov vydal (Oesterreichs

Staatsvertráge. England I., 561), ukázal, že byl u prosted bezna sepsán

ve Vídni a z Vídn poslán do Londýna, kde však nenašel píznivého pijetí

práv z toho dvodu, že jednostrann smoval proti Prusku, kdežto ang-

lickému ministerstvu více záleželo na spolku proti Francii, ve kterém

by bylo též Prusko. Rakousko však se nechtlo Anglií pedasn dáti strh-

nout do války proti Francii. Srovn. o tom též úvod Pribramv k tomuto i

k následujícímu kusu. — Podle návrhu mla se Marie Terezie vzdáti svého

podílu na výbojích proti Prusku, nemla však býti nucena, aby nkterému
ze spojenc za pomoc, kterou by obdržela, obtovala nco ze svých zemí.

®*) Je to však i zde pevahou osobní politika Jiího : Anglie a Hanno-
versko jsou spojeny unií personální. Hannoversko má svou vlastní vládu,

zde má král Jií jako kurfirst své ministry, kteí však nešli vždy a ve všem
s ním. Podrobnji o tom jedná Grnhagen.

**) Jak zapsáno v protokollu o konferenci dne 10. dubna, prohlásil

Villiers, že král Jií je odhodlán nejen zjednati dohodnutí mezi Marií Terezií

a králem Pruským, nýbrž také: attirer ce Prince au grand concert en

faveur de la bonne cause commune et de prevenir par lá les desseins per-
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plán mel se týkati spolené akce válené, bud proti Francii, bud

proti Prusku.

V dob, kdy jednáno bylo o ratifikaci preliminámí smlouv}^

král Pruský sám si pál dohodnutí s Marií Terezií prostednictvím

anglickým ; ve Vídni se o to priioval anglický vyslanec Robinson

a do Slezska, kd^-ž odešel Belleisle, pišel Hyndford; v té dob
Fridrich ješt smluven s Francií nebyl. A i ve Vídni nkteí ád-
ové královnini již byli získáni pro pokus, za který se pimlouval

\yslanec krále AngUckého,®*) pece ani tam, ani v Drážanech

spolku protipruského se ješt nevzdávaU. A práv proto jednání

o ratifikaci smlouvy pinášelo ústupky na obou stranách. Aby se

Slezsko nestalo pruským, stejn si páli ve Vídni i v Drážda-

nech.^) Mla však Marie Terezie, jak chtl anglický vyslanec,

nicieux de la France allumer une guerre intestine daus 1'Empire, en sou-

tenant TElecteur de Baviere et s'attachant le Roy de Prusse . . . Druhý
pípad by byl: s'il falloit absolument en venir á agir de concert par les

armes combinées contre ce Prince. — Skuten se hned v prvních dnech

potom konaly porady za úastenství saského generála Renarda a byl vy-

pracován hned 11. dubna (patrn vc byla již pipravena) : Projet pour em-

pecher les ulteríeurs progres du Roi de Prusse. — Podle toho návrhu mlo
z Hannoverská vtrhnouti vojsko do marky Braniborské ; král Pruský ustoupí

(s tím se poítá) ze Slezska a potáhne též do Braniborska; Rakušané á-
sten zstanou ve Slezsku, ásten potáhnou za ním. Mezi tím Rusové

vtrhnou do Prus, opanují je bez odporu, pjdou dále do Pomoan a pošlou

odtud ást svého vojska do marky; zde se vojsko všech spojenc, tedy

i saské, srazí a pijde k rozhodné bitv u Berlína. — Je to bezpochyby

plán Renardv, který však pijat nebyl; tužkou na exemplái v Dr. A.

je pfípsáno: ,,ist geándert worden". Druhý plán, datovaný dne 13. dubna,

stanoví jiný postup, tak že by saské vojsko do akce vstoupilo naposled.

ý **) V relaci saského vyslance Biinaua (Dr. Ar.) z Vídn 20. kvtna 1741

teme: n n'y a que Kinski et Bartenstein qui s'opposent encore avec ardeur

contre la paix (s Pruskem), les autres y opinent ou ne s*y opposent que

mollement. — O eském kancléi Filipu Kinském srovn. Arneth I.,

226, 230. V konferenci dne 30. ervna Kinský vyslovil se proti tomu, aby

njaká ást Slezska byla postoupena Prusku, s odvodnním, jak zapsáno

v protokolle (St. Ar. Vid.) : das Fundament der Macht seind die Bóhmischen

Lánder. — V relaci ze dne 10. ervna Bnau podotýká, že Kinský a Barten-

stein se nejrozhodnji vyslovovali pro spolek se Saskem.

•^ Dne 6. kvtna pláe velkovévoda (nomine Reginae) KhevenhUe-
rovi: Xepijme-li Sasko ped ratifikací žádaných zmn smlouvy, bude

snad královna nucena dohodnouti se s Pruskem a z toho bude míti škodu

též Sasko. Pijme-li Sasko, bylo by nejlépe, aby saské vojsko vtrhlo hned

do Slezska smrem ke Krosnu, ímž by se král Pruský dostal mezi oboje

vojsko, rakouské i saské.
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vydati Prusku aspc kus Slezska a pi tom pece ratifikovali

smlouvu, jež jí, i kdyby k spolené válce proti Prusku nepišlo,

ukládala dosti tžké závazky? Smlouva se Saskem bez spolku

s Anglií a s Ruskem pozbývala pro ni ceny.^) Nadje skládané

v Rusko se nesplovaly a král Anglický, jak se zdálo, upouštl
od své Prusku nepátelské politiky úpln. Není divu, že v ervnu
dojednávání smlouvy vázlo,^^) že však ke konci tohoto msíce,

když se král Jií k ní poal vraceti zase, oživlo na novo. V ervenci,

nežli ješt pišel zpátky do Dráždan Vratislav,^^) poslána Kheven-

hullerovi ratifikace smlouvy ; zmny v doplcích smlouvy, sepa-

rátních láncích a deklaracích, které i tehdy požadovány ped
výmnou rakouské ratifikace za ratifikaci saskou, nebyly podstatné

a za nedlouho dáno Khevenhiillerovi dovolení, že smí od nich

ustoupit i.
®i) Dvojí požadavek zstával však i pi tom. Dojednání

smlouvy mlo Marii Terezii i jejímu manželovi pinésti dvojí

pomoc, ve Frankfurt pi volb císaské a proti Pmsku na poli

váleném, kdyby se prostednictví anglické nepodailo.

8^) V reskriptu královny obma hrabatm ze dne b. ervna 1741

se vykládá: Bud se ješt podaí krále Jiího rektifikovati (v. následující

pozn.) nebo nepodaí; podaí-li se, pak se smlouva snadno dojedná, nepo-

daí-li se, nebude smlouva dále „applicabel".

^^) Ve Vídni obratu v politice krále Jiího íkali ,,der Absprung des

Konigs von England" a páli si, aby Sasko krále ,,rektifikovalo", aby
jej pimlo k návratu k dívjším zámrm. — Dne 14. ervna píše Kheven-

huller velkovévodovi ; Votre Altesse R. verra plus amplement par ma
dépeche aujourhui, comme cette cour-ci pense sur Taccommodement
avec le Roi de Prusse ; on y reconnait que ce seroit le plus grand malheur
qui leur pourroit arriver surtout par rapport au commerce, si le Roi devoit

emporter quelque m.orceau de la Silesie ; les ordres, qu'ils envoyent á leurs

minitres á Petersbourg et á Hannover, sont touš conformes á ce principe,

et il ne tient assurement point a leurs remonstrances, que ces deux der-

nires cours n'ayent dejá pris des resolutions eííicaces á faire des diversions

sufíisantes pour obliger Tennemi á partager ses forces . . . Jaké nebez-

peenství hrozilo saskému obchodu, kdyby se Slezsko stalo zemí pruskou,

vykládá Ziekursch.
^'^) Vratislav pišel zase do Drážan v druhé polovici ervence;

IChevenhUerovi poslána ratifikace (bez klausulí) již díve, byla však dato-

vána zpátky k 24. dubnu. Srovn. Ziekursch 527.

®^) Když v Drážanech žádána zmna v textu smlouvy, a to tak, aby
Sasku byl slíben ,,aequivalen' bez bližšího urení, pro ten pípad, že by'

neobdrželo lužických lén nebo Krosna, smli Khevenhiiller a Vratislav'

i na to pistoupiti (Reskript ze dne 29. ervence).
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Závazkj^ týkající se volby byly vysloveny ve smlouv samé,

než tak, že si Sasko \n,'miovalo tajnost, aby se totiž prohlásiti

mohlo pro velkovévodu jako budoucího císaie až teprva — v po-

slední chvíH. Tím se však cena slib týkajících se volby zmenšo-

vala. Pomoc na poli váleném byla ve smlouv, jak víme, sice stano-

vena tak, že Sasko mlo do války vstoupiti vší mocí, že však smlo
cekati, až zanou jiní spojenci; pri dodateném jednání (v kvtnu)
Sasko projevovalo ochotu vystoupiti díve, jakmile zane král

Jií nebo Rusko. Když potom v ervenci, po krátkém návratu

krále Anglického k prvním plánm, mizela nadje na spolek proti-

pniský úpln, když v poUtice Anglie nastával rozhodný obrat pro

Marii Terezii nepíznivý, který seznáme, když královn se bylo

\zdáti i nadje na pomoc ruskou docela, tu ani Sasko nemlo od-

\ahy prohlásiti se pro Marii Terezii a pispt i jí na pomoc jako

jediný spojenec na poli váleném. Když uprosted srpna Kheven-

hiiller a Vratislav nabízeli výmnu ratifikací, prohlásil Briihl,

že smlouva byla dne 11. dubna podepsána za jiných pedpoklad
a její ratifikace že by již nepomohla.^)

KhevenhúUer a Vratislav vdli, že Sasko již vyjednává,

s Francií a Bavorskem, a Briihl se tím nikterak netaj il.^^)

Dne 10. záí Vratislav v písemném zadání žádal, aby Sasko

poskytlo Marii Terezii pomoc, k jaké je zavazuje smlouva z r. 1733,

a také proto, že drží od koruny eské Lužici.^) Jednání o spolek

se Saskem se skonilo návratem k svému poátku.

•^) Dne 22. ervence KhevenhúUer a Vra+islav oznamují, že Briihl

si peje, aby Rakousko a Sasko uinily poslední pokus u krále Jiího, aby

\ystoupil proti Prusku. — Nco díve (18. ervence) píše Khevenhiiller:

Der hiesige Hoíí allein, wenn er auch noch so gutten Willen hátte, wird

uns nicht retten." — Pozdji (28. ervence) v spolené relaci se oznamuje:

Briihl má obavy, že Sasko i Marie Terezie budou od Anglie a Ruska opuštény

,

Sasko bude pak obétí — das Sacriíice seines bisher bezeigten guten Willens,

der allein der Šach doch keinen Ausschlag zu geben vermag. — Podle re-

lace z 16. srpna ekl Briihl: Die Ratifikation einer Convention, deren

Voraussetzungen geíallen sind, wáre jetzt zu nichts dienlich. — Pozdji
Briihl ekl, že smlouva z 11. dubna je — non ens.

**) Celkem Briihl povídal o tom jednání pravdu.

•*) Na závazek plynoucí z držení Lužice poukazováno také bhem
jednáni ped tím.

I. GOLL: Válka o xemé koruny eské. 5



IV. Frankfurtská smlouva (traité de partage)

z 19. záí 1741.

Preliminární smlouva Drážanská není než ást neustálého

jednání všech se všemi. Toto jednání konen dosplo k velkému

spolku, který však nebyl namíen proti Prusku, nýbrž elil proti

Rakousku. K nmu náležely Francie i Španlsko, Prusko, Ba-

vorsko i Sasko. Proti nim Marie Terezie zstala bez pomoci na poli

váleném; žádný z garant Pragmatické sankce nepispl dcei

Karla VI. na pomoc, jen z Anglie picházely subsidie. Pojidlem

mezi spojenci bylo nkolik smluv. Z nich nejdíve dojednána

smlouva mezi Pruskem a Francií na poátku ervna 1741. Fridrich

se k ní odhodlal, nejen že prostednictví anglické mu nepinášelo,

kolik oekával, nýbrž také, aby se neoctl ješt jednou v tak ne-

bezpeném postavení, v jakém byl ped tím, když se proti nmu
tvoil spolek a on sám vždy ješt zstával bez spojenc.

Maršálkovi Belleislovi mimo agitaci pro volbu budoucího

císae pipadla ješt úloha jiná; ml zasahovati všude do spleti-

tého jednání, jež konen svedlo dohromady protivníky Marie

Terezie. Proto podnikl cestu až do hlavního stanu krále Pruského,

proto dvakráte, na cest do Slezska a zase, když se vracel, na-

vštívil dvr saský. Za svého pobytu v Bavorsku, jenž následoval

potom, úastnil se jednání, jež bylo vedeno mezi zástupcem Špa-

nlska (je to hrab Montijo) a kurfirstem. Také Bourbonové

španlští vystupovali s nároky na ddictví rakouské, vyhlašujíce

se i v tomto nároku za ddice starší vtve Habsburské, po níž byli

nastoupili ve Španlsku na základ satk infantek španlských

s králi Francouzskými (Ludvík XIV. byl syn i manžel knžny
španlské)

;
pi tom svým pedchdcm na trn španlském pi-

suzovali práva, která pevádli na sebe, opírajíce se o smlouvy

mezi obojí vtví rodu Habsburského, jež ob v mužské linii již

byly vyhasly.
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Hlásíce se k ddictví celému, zejména však království
eskému a na tom základ i k eskému hlasu kurfirstskému

pi nastávající volb, španlští Bourbonové pomýšleli opravdu
pece jen na Itálii, kam, jak pipomenuto, již byla díve uve-

dena nová vedlejší vtev Bourbonská, poínající se Karlem Neapol-

ským a Sicilským. Skuten potom úastenství Španlska ve válce

o ddictví rakouské mírem Cášským (1748) pineslo bratru Karlovu
Filipovi aspo Parmu.

Smlouvou ze dne 28. kvtna 1741 slíbilo Španlsko podporo-

vati Karla Alberta penzi ; dohoda o nárocích na ddictví rakouské

odroena na pozdjší dobu, neb nároky Španlska a Bavorska
šly vlastn proti sob.

Z úastník války, jež se poala v druhé polovici r. 1741,

nejpozdji se rozhodlo Sasko. I tu náleželo k úlohám Belleislovým,

aby zprostedkoval spojení mezi Saskem a Bavorskem dohodou
o nároky, kterými se pihlašovali za ddice po Karlu VI. Wettinové

i Wittelsbachové. První návrh vyšel od Saska a byl maršálkovi

pedložen za jeho druhé návštvy v kvtnu 1741, když se sešel

s Briihlem v loveckém zámku Hubertsburku u Drážan. V nm
Sasko požadovalo velmi mnoho, roztržení Cech na dv polovice,

a to tak, aby východní Cechy s Prahou pipadly
Augustovi a jen západní zstaly Karlu Albertovi. Také Slezsko
mlo býti rozdleno ; Dolní ponechával Brhl Prusku, Horní
požadovalo Sasko pro sebe; Bavorsko by bylo mimo západní

Cechy obdrželo z ddictví rakouského ješt Horní Rakousy, Ty-

rolsko a tak zv. venkovské zem ve Švábsku.^) Ze zemí eských
ponechával tento první návrh saský Marii Terezii Moravu.
Proti návrhu saskému postavil za pobytu Belleislova v Bavorsku

svj návrh Karel Albert; v nm již vystupuje jako budoucí král

*) Z dopisu Belleislova ze dne 10. kvtna uvádí S a u t a i 260 (srovn.

Ran ke 447 a Erbfolgekrieg II., 297) Brúhlv návrh takto:

Mon maltre aurait la haute Silésie et la partie de la Bohéme jusq'á TElbe
et la Morawa (sic), avec Prague; TÉlecteur de Baviére aurait pour lui le

reste de la Bohéme depuis la Morava (sic), toute TAutriche supérieure,

le comté de Tyrol et touš les domaines de Souabe et le Brisgau jusques

au Khin. II resterait á la reine de Hongrie la Hongrie, la Moravic, la basse

Autriche, la Carinthie, Camiole etc, et les Pays-Bas. — Belleisle mimítal

proti tomu, že Karel Albert sotva svolí k takovému rozdlení ech, jak

navrhoval Brííhl. Srovn. Erbfolgekrieg IV, 21.

5*
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eský; ze svých práv, ze zemí koruny eské je hotov obtovati

Slezsko Prusku a Sasku, je hotov vzdáti se M o r a vy ve

prospch Saska, Cechy chce však podržeti celé. Návrh Karla

Alberta je tedy návrh, obsahující rozdlení zemí koruny
eské mezi Bavorskem, Pruskem a Saskem, návrh vycházející

od budoucího krále eského, ale zachovávající aspo celistvost

království eského .2)

Když se potom, po dvou msících, pibližovala doba, že se

mlo rozhodnouti, Sasko své požadavky za pistoupení k spolku

protirakouskému zvyšovalo i nad to, co bylo Belleislovi oznámeno

hned v kvtnu ped tím. Chtlo obdržeti ješt vtší podíl ,,ko-

láe" (neb tak se tehdy íkalo), jenž by se rozdlil po vítzství

spojenc. Moravu, kterou nabízel Karel Albert, chtlo ovšem

míti ve svém podílu, chtlo rozdliti Cechy zpsobem podobným,

jako již požadovalo díve, než také Slezsko mlo býti rozd-

leno mezi Saskem a Pruskem zpsobem pro Sasko daleko výhod-

njším.

Pro takové rozdlení zemí koruny eské chtlo získati Sasko

Francii, které v tvoícím se spolku protirakouském pipadala

jakási hegemonie. K tomu konci poslán do Francie obratný saský

diplomat leganí rada Saul. Na své cest se zdržel ve Frank-

furt a zde, na samém zaátku msíce srpna, poíná se jednání

o smlouvu, jež potom potrvalo ješt dosti dlouho. Saul vyjednával

s Belleislem, ale pedkládal pi tomto pedbžném jednání návrhy

saské jen jako návrhy vlastní. Podle nich mlo Sasko obdržeti

Prahu a osm kraj v severních a severoyýxhodních Cechách

i s hrabstvím Kladským, Moravu celou, v Slezsku pak

2) Ze zprávy, kterou o tom dal svému dvoru Loos, saský vyslanec

v Mnichov, piložil k svému dopisu z 8. ervna Belleisle výtah (S a u t a i

286). Zde teme: Que . . . Son Altesse Électorale était préte de se relácher

en faveur du Roi de Pologne une partie de ses prétensions, proposant a Sa

Majesté pour sa portion la Moravie et la haute Silésie autant plus que
Son Altesse Électorale ne pouvait rien relácher du royaume de Bohéme,
que la basse Silésie était occupée par le roi de Prusse. — Loos ml s kur-

firstem rozmluvu dne 29. kvtna a dal o ní zprávu 3, ervna. Nco pozdji,

16. ervna, poslal návrh bavorský do Drážan ješt jednou (Ar. Dr.)

;

zde pro budoucí smlouvu mezi Bavorskem a Saskem se vyžaduje

garancie Francie, kdežto garancie Pruska se ješt nežádá. — Jan Adolf

Loos byl pozdji poslán do Francie a na jeho místo pišel jeho mladší
bratr Kristián.
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knížetství Vratislavské, Lehnické, Bežské a polovici knížetství

OleŠnického, tedy hlavní podíl.^)

Marii Terezii návrh sasky ze zemí koruny eské ponechával jen

njakou ást Slezska, co by si nerozebraly Sasko a Pnisko. Pe-
stávajíc býti královnou eskou, mla zstati královnou Uherskou,

mla podržeti obojí Rakousy, jakož i ostatní zem starorakouské

a také rakouské švábsko ; dále Belgii, jež byla z ddictví španl-
ského pešla na mladší vtev rodu Habsburského.

Nový návrh Bnihlv pikazoval vtší podíl v zemích koruny

eské králi Augustovi ; jsa pi tom pánem Prahy i Vratislav, ml
se státi králem eským, kdežto Karel Albert by se spokojil

titulem krále Bavorského nebo Švábského. Návrh Briihlv zakládá

tedy velkou íši spojením starého panství kurfirstv Saských, roz-

množeného v 17. století o Lužici, s korunou Polskou a s korunou

eskou, ovšem ztenenou o velkou ást Cech a velkou ást Slezska
;

Slezsko, pokud by pešlo v držení saské, tvoilo by most spojující

troje panství Wettinv mezi sebou. Velký plán Augusta Silného byl

by splnn, ba pedstižen ; a bylo by lze oekávati, že se rodu Wet-
tinskému podaí promniti korunu polskou v ddinou a v ní se

udržeti trvale. A tu se dostavovala také nadje, že koruna císaská,

jež tak dlouho byla potrvala v držení rodu Habsburského, pejde
na rod Wettinský, ped kterým by ustoupili Wittelsbachové ; vždy
ode dávna platilo, že král eský se stává císaem ímským . . .*)

To tedy byla cena, za kterou Sasko nabízelo své pistoupeni

ke spolku proti dcei posledního císae z rodu Rakouského ....

') O jednání ve Frankfurt na poátku srpna máme dlouhou relaci

Saulova Bruhlovi ze dne 3. t. m. (Ar. Dr.), Saul pi tom jednání pedložil
Belleislovi výlah z plánu vypracovaného Briihlem a tento výtah v opise

piložil k své zprávé. Zde teme: Le Roy de Pologne auroit a) un district

de la Bohéme, et la Moravic, et nommement touš les Cercles qui vont de la

frontiere Saxonne jusqu' á celle Autriche cn de9a qu'en de lá de TElbe, ce qui

roit en tout huit Cercles en Bohéme ; outre le Comté de Glatz, b) la

i lignite Royale et hereditaire de Bohéme. — Ziekursch tomu rozumí
Mk, že také Morava mla býti rozdlena, sotva právem, a sotva právem
totožuje toto rozdleni ech s rozdlením navrhovaným v Hubertsburku.
instrukci pro Schónberga (ze dne 10. srpna) se výslovn požaduje osm

kraj eských na obou stranách Labe, položených pi hranicích saských.

*) Podle instrukce, kterou obdržel Saul, ml ve Francii pedložiti
tázku: Si la France veut sincerement favoriser 1'elevation du Roi au

i róne Imperiál, et y disposer et engager aassi la Cour de Baviere . . .
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Na to mel Saul pi svém jednání klásti zvláštní draz, že jeho

pán ješt není vázán na žádnou stranu, že se mže vždy ješt pidati

k tomu, kdo mu dá více.^) Nevíme ovšem, zdali si opravdu Bríihl

na tolik dlal nadje, kolik obsahoval jeho plán, anebo zdali jen

proto chtl tolik pro Sasko žádati, aby obdržel, slevuje, pece více,

nežli nabízeno Karlem Albertem. Nesly-li se Bruhlovy nadje
skuten tak vysoko, hned pedbžné jednání Saulovo ve Frank-

furt pinášelo sklamání. Pedevším, a si nedlá Sasko (namítal

Belleisle) žádných nadjí na Dolní Slezsko; celé Dolní Slezsko

je již zadáno králi Pruskému;^) Sasko se má spokojiti Slezskem

Horním. A také královské dstojenství eské Belleisle považoval

za zadané; Karel Albert se ho nikdy nevzdá, nevzdá se Prahy,

nepostoupí Sašu tolik kraj eských . . . Když Saul vyslovoval

obavu, že by spor o koránu eskou molil zabrániti Sasku vstoupení

do spolku, odpovídal Belleisle: Pro? Váš král již má jednu korunu,

pro by koruny eské neponechal kurfirstu Bavorskému? A když
Saul namítal, že tu je rozdíl, eská že je ddiná, polská že ddinou
není, znla odpov: Však vy ji svým asem ddinou uiníte, a
nyní popíráte, že byste opravdu o to stáli.') A když ne králem

eským, mohl by se král Polský státi ješt také králem
S a s k ý m . . . A tak ob pozdjší království nmecká z milosti

Napoleonovy, Bavorské a Saské, vyskytují se v tchto projektech

jako království z milosti krále Francouzského.^)

Moravu, jak víme, byl nabídl ped tím Karel Albert Sasku

sám celou. Belleisle nicmén potom ve Frankfurt Sasku dává)

jen ást Moravy, neodmítal však usilování saské o njakou ást
království eského docela a úpln, ovšem kdyby Karel Albert

svolil. A dívjší porady v Sasku za druhé jeho návštvy nebyly

^) Saul ml Fleurymu vyložiti: que S. Majest (král August) a encore

les mains libres et se trouve en etat de prendre tel parti qu'Elle jugera

la plus convenable.

^) Podle relace Saulovy Belleisle ekl: Je vous avoue naivement que

je crois impossible de parvenir au but desiré ... II ne faut pas compter de

pouvoir otr sans la force quelque chose de la basse Silesie au roi de Prusse.

') Bon, bon (me dit-il), malgré ce que vous feignez presentement,

vous saurez assez á tems la rendre hereditaire, quand une fois vous aurer|

la communication avec ce Royaume entierement libe.

®) Saul také namítal, že by kurfirst Bavorský, stana se králem eským,]
ml potom dva hlasy kurfirstské. Belleisle odpovdl, že by se hlas eský
mohl penésti na Rakous}^



závazné pro žádnou stranu, Belleisle pece jimi byl vázán aspo
do njaké míry. V Hubertsburku byl totiž pipouštl, že by Sasko

pro spojení s Horním Slezskem, a tím i dále s Polskem, mohlo

obdržeti v Cechách pruh zem táhnoucí se v Podkrkonoší podél

hranic;^) ve Frankfurt, pi jednání se Saskem, šel však dále,

pipouštje, že by Sasko mohlo obdržeti Cechy mezi Labem
a hranicí slezsko u,^'^) vždy, kdyby Karel Albert to dovolil.

Briihlovi, když obdržel zprávu o poradách Saulových s Belloislem,

slib maršálkv nestail, nevzdával se však nadje, že Saul více

vymže v Paíži a Versaillu.

Ve Francii Sasku pipravoval pdu Moric, hrab Saský.^^)

Hned po smrti císaov radil drazn, aby se Sasko spojilo š Francií

a tak bylo pi dlení ddictví rakouského od ní podporováno.

Moric by byl rád vidl svého královského bratra jako hlavního

ddice, a proto chtl, aby se Sasko co možná brzy rozhodlo. Ale

i když rozhodnutí nepicházelo, oddával se nadji, že králem

eským bude August, že jím nebude Karel Albert .^^^ Nadje

•j Pi rozmluv se Saulem Belleisle sám ukazoval na map, co byl

v Hubertsburku nabízel, totiž: une lisiere de la Bohéme du coté o elle

touche á la Lusace et á la Silesie.

*•>) Podle zprávy Saulovy: Ce qui est situé au dlá de TElbe verš

la Lusace et la Silesie, et de la Moravic peut-etre encore un morceau qui

eroit la ligne droite de nos frontieres en Bohéme verš TAutriche — tedy

v echách Zálabí a k tomu jihozápadní Moravu. — Briihl, odpovídaje

Saulovi, obdržev jeho relaci ze dne 5. srpna, píše: . . . c'est qu'il a ajouté . . .

encore un autre morceau de la Bohéme au dlá de TElbe verš la Lusace

et la Silesie, avec une portion seulement de la Moravic, ne remplit pas

nos justes demandes." Zde také Brúhl pipomíná, že díve, když Karel

Albert nabízel Horní Slezsko a Moravu, Sasku to však nestailo, Belleisle

sám v rozmluv se saským vyslancem v Mnichov sliboval, že se piiní,

aby král August obdržel kus ech (un morceau de la Bohéme). Briihl

ve svém psaní (9. srpna) praví, že král August není spokojen — sur tout

au sujet de la part mince que Ton pretend nous faire avoir au gateau;

a Saul pokrauje ve své cest do Francie, Saul však byl odjel již 5. srpna

hned po své druhé rozmluv s Belleislem, tedy ješt díve, nežli mohl ob-

ržcti pysaní Brhlovo.
") ást jeho korrespondcnce s králem a s Briihlem vydal F. V i t z-

Iihum

Eckstádt (Maurice, Comte de Saxe. V Drážanech 1867)

k novodobou orthografií. Zde nkteré kusy tam tištné jsou citovány

Ipdle archiválních pedloh v pvodním zpsobu psaní.

I ") V dopise Briihlovi 22. ervence 1741: . . . je pence que cait (c'est)

b Koiaume de bhoime que Ion destinne au roy, comme etent se quil y a
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jeho povzbuzovaly pak a udržovaly podobné nadje i na dvoe
saském.

Pobyt Saulv ve Francii nepotrval dlouho; odjel hned po

prvním a jediném slyšení, které ml u kardinála (9. srpna) spolen
s hrabtem Saským, ve kterém Fleury ohlásil, že priiovati se

o dohodnutí Saska s Bavorskem náleží k úkolm sveným Belle-

islovi. Než kardinál zárove sliboval, že budou poslány maršálkovi

instrukce Sasku píznivé.i^)

"Ve Frankfurt po odchodu Saulov v pedbžném jednání

s Belleislem pokraoval tajný rada Schónberg, jenž tam
již díve byl poslán za píinou nastávající volby císaské. Belleisle

již Sasku dával mimo Horní Slezsko celou Moravu, tvrdé

v rozmluv se Schonbergem (dne 16. srpna), že král August tím

obdrží tolik, kolik obdrží Karel Albert, když jemu pipadnou

Cechy celé.^*) Teprva na poátku záí k Schonbergovi se pidružil

^3) O jednání Saulov ve Francii nemáme žádné relace od nho sa-

mého. Sautai (Débuts 310) pináší výtah z otázek, které kardinálovi

Saul podal písemn, jakož i z odpovdí, které obdržel, též písemn. Jedna
z otázek znla: co Francie uruje za saský podíl z ddictví rakouského?

Na ni dána odpov, jež odkazovala na jednání s Belleislem. K jiné

otázce, zdali Francie chce podporovati Augusta pi volb císaské, ba
pímti také Karla Alberta, aby na kandidaturu saskou pistoupil, od-

pov byla ovšem odmítavá. S tím se však nesrovnává zcela, ale pece
tomu neodporuje zpráva, kterou dal o slyšení hrab Moric králi Augustovi

hned 9. srpna. Podle ní pi slyšení ml pední slovo Moric sám a byl by
navrhoval, aby echy a Moravu obdržel August, Karlu Albertovi pikazuje

jen Tyrolsko, Horní Rakousy a zem venkovské s titulem krále Švábského.

Když státní sekretá Amelot, pi rozmluv pítomný, namítal, že by k tomu
Karel Albert nikdy nesvolil, zejména že by se nikdy nevzdal Prahy, Fleury,

perušuje Amelota, prý slíbil, že Belleisle obdrží instrukce, s kterými král

Polský bude spokojen. Co se týká volby císaské, byl by Fleury prohlásil,

že Francie ponechá rozhodnutí kurfirstm, že se však piiní o volbu svornou.

Moric koní svou zprávu radou, aby se Sasko, bez dalšího jednání s Bavor-

skem, dohodlo s Pruskem, a podaí-li se dohodnutí, aby vtrhlo do ech
a zabralo echy pro sebe: je les (les troupes) feres entrer en bhoime.

primo auqupando (occupando). Je crois difficilement que les Fransais

songasse a men (m'en) deloger, et il fauderet bien que Telecteur de baviere

san (s'en) consollet. Pardonne, sire, ce dernier article, il est une ymagi-

nation, mais la fortun quelquefois aide les hardis.

^*) Ve zpráv Schonbergov ze dne 17. srpna (Ar. Dr.): II continua

de soutenir que la Moravic et la haute Silesie etoient presque aussy grandes

que la Bohéme, et en plusieurs endroits assez peuplées et fertiles, que la

Moravic avoit encore une bonne riviee qui se jettant dans le Danube est'
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SauP^) a tím se poalo opravdové jednání, které v druhé polovici

msíce vedlo k dlouho pipravované smlouv.^*)

Méli podle svých instrukcí zaíti ješté jednou tam, kde již bylo

zaalo pedbžné jednání ped mésícem ; Sasko chtlo žádati tolik,

kolik požadovalo díve ; August se mél státi králem eským.
Velké požadavky Saska, neodpovídající jeho moci, ne\^vétlují

se však jen tím, co již podoteno, že se v diplomatickém obchod
asto žádá více, aby se mohlo slevovati; Sasko i v té dob vždy
ješt vyjednávalo na dvou stranách, a asem se vždy ješt obje-

voval jako možn\^m spolek protifrancouzský, a již zárove také

protipnisk}^ nebo s Pruskem jako jeho úastníkem, kdyby se totiž

podailo prostednictvím anglickým pímti Marii Terezii ku
postoupení ásti Slezska králi Pruskému. Pro by si také pomoc
Saskou nekoupila njakou ástí Cech? To doufal vždy ješt Briihl

a to sliboval i král Jií. A tak i pi jednání s Belleislem žádáno co

možná mnoho.

par coasequent fot propre pour le commerce, que Vienre meme en tiroit

une bonne partie des vivres, que Olli.iuz etoit une fot considerable ville.

— Z toho patrno, že Belleisle ml o Morav lepší pedstavu, než hrab Sasky,

jenž dne 9. srpna pi slyšení u kardinála Fleury ekl: que sur la carte les

pais que Ten voulet saider (céder), etet quelque chosse aparant, mais
que pour moy qui les connessois pour y avoir etes, je pouves assurer a Son
Eminence que se naitet (ce n'toit) rien de bon et quelle pouvoit les com-
parer au Pirenée — což se ovšem na celou Moravu nehodí, nicmén se

potom asto opakovalo, nkdy i od novjších spisovatel. — K tomu, co

17. srpna byl oznámil jako mínní Belleislovo o cen Moravy, ml podle

iostnikce Brhlovy z 27. srpna (Ar. Dr.) Schónberg odpovdti: que
S. Majesté (August) se contenteroit volontiers de toute la Bohéme et ce-

deroit en echange á TElecteur de Baviere la Moravie et la Haute Silesie,

et qu'en ce oas S. Altesse Elect. pourroit prendre le titre et la dignit de
Roi de Moravie ála pláce de la Royauté de Bohéme que TElecteur

de Baviere paroissoit tant desirer. — Návrh, aby Morava byla královstvím,

se vyskytuje již díve v instrukci pro Schónberga z 10. srpna, ale v ní se toto

nové království zizuje pro krále Augusta
; pi tom se pipomíná, že nkdy

Morava mla krále; kolem r. 890 to byl Zundebolch, ímž ovsem
mínén Svatopluk.

»*) Sani byl ve Frankfurte, vraceje se z Francie, vedle Schónberga
pi konferenci dne 16. srpna, než odjel hned potom do Drážan pro další

instrukce.

*•) Plná moc pro oba, Schónberga a Saula, je z 21. srpna. Instrukce,

která jim byla dána, celkem se srovnává s instrukcí pro Schónberga z 10.

srpna.
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Podle instrukcí, které jim dány, mli Schonberg a Saul pro

svého pána požadovati celé Horní Slezsko mimo Krnov, v Dolním

Slezsku zase Vratislav, Lehnici, Beh s kusem knížetství Oleš-

nického, Moravu celou, v Cechách Prahu a osm kraj: Kouimský,
Vltavský, Podbrdský,^') Rakovnický, Boleslavský, Litomický,
Žatecký a Cáslavský,^^) dále hrabství Kladské — tedy podobn,
jako již díve na poátku srpna. V tom se však jeví rozdíl, že

tento požadavek byl jako nejvyšší trumf ve he, jenž, i když se

vynese, ješt hned o he nerozhoduje. Schonberg a Saul mli totiž

postupovati, a tím smli také ustupovati ,,po etapách". V druhé

etap se slevovalo co do potu kraj, tak že by zbyly jen tyi
v druhé polovici jmenované. Praha i na tomto druhém, nižším

stupni zstává, než bez královského dstojenství eského ; budoucí

král eský, Karel Albert, mel tedy obdržeti jenom ást Cech, a to

bez Prahy, kdežto ten, kdo by byl pánem Prahy, August, by se

nazýval — králem Moravským a držel svou ást Cech

i s Prahou zcela neodvisle a bez lenního svazku s královstvím

eským. Ve Slezsku se pi tom zabíralo Horní Slezsko celé, tedy

také Krnov, v Dolním mla Sasku zstati Vratislav, a také ješt

pruh zem pro lepší spojení s Polskem. V tetí etap zbývají

budoucímu králi Moravskému již jen dva kraje v Cechách, Bole-

slavský a Litomický, avšak vždy ješt s Prahou ;^^) kdyby však

bylo nutno Prahy se vzdáti, mlo zstati pece pi tyech krajích.

Ve Slezsku Sasko pi tetím, nejnižším stupni Vratislav se vzdává,

neponechává jí však hned králi Pruskému; Vratislav se mla pro-

17) Podwerder Kreis. Kraje Vltavský a Podbrdský v té dob již

byly sloueny v kraj Berounský.

1®) V tom poádku se vypoítávají v instrukci.

!•) Ve zvláštním dodatku k instrukci vyloženo, pro se nemže a

nechce Sasko vzdáti hned Prahy ani v tetí etap: Si le Roy est maitre de

la ville de Prague, le commerce peut s'etendre de cette ville jusqu'á Ham-
bourg et plus loin, ce qui feroit fleurir le commerce de la Saxe et augmenteroit

tes considerablement les revenues. Les bois dont la ville de Dresde et

les mineš ont un besoin indispensable, de meme que les grains pourroient

étre transportés sur TElbe . . . Následují pak ješt podobné dvody pro

Vratislav. — Belleislovi byly pedloženy etapy písemn; pi druhé pipsal

in margine: L'electeur de Baviere a declar du premiér jour que le

Royaume de Bohéme étoit 1'article de toute la succession Autriche auquel

sa maison a toujours été le plus attachée. Karel Albert chce míti echy
celer leda by za kus ech, postoupený pro spojení Saska s Horním Slez-

skem žádal náhradou kus Moravy. Srovn. níže.



75

hlásit i za svobodné mésto íšské, ale státi pi tom pod ochranou

saskou; než i v té píin, jako co se týe Prahy, bylo dovoleno

ustoupiti.

Pokud jde o císaské dstojenství, kandidatura saská se drží

na prvním a druhém stupni, na tetím odpadá, ale za to Karel

Albert jako král eský ml zavíti se Saskem výhodnou smlouvu
obchodní, jako císa ml mu poskytnouti rozliné jiné vý-hody

zvláštní smlouvou.

Pi pedbžném jednání, a také již ped tím, Sasku asto
bylo pipomínáno a vyítáno, že se mlo rozhodnouti díve; ím
pozdji se rozhodne, tím mén za to obdrží. Pi koneném jednání

pistupovala k tomu hrozba, neutrálním že zstati nemže a nesmí,

sice že vojsko pruské pod starým knížetem Dessavským pekroí
hranice saské. Oboje, výitky i hrozba, jednání urychlilo a také

zjednodušilo. První etapu bylo teba opustiti hned,^^) brzy se

octli plnomocníci saští na etap tetí, ale ani tu se nemohli udržeti

dlouho. V porad dne 6. záí domáhali se aspo dvou kraj eských
bez Prahy. Belleisle odpovídal, že tyi kraje eské, které si bylo

Sasko vyhlídlo v druhé etap, jsou nejlepší ást království, vyná-

šející polovici nebo tetinu píjm z celé zem. Ale ani dvou kraj
Belleisle Sasku nepopál. Než jeho dívjší sliby i v té dob podr-

žely nco své závaznosti. Již na konci prvního téhodne msíce
záí jednání omezilo se bezmála jen na otázku, zda Sasko mimo
Moravu a Horní Slezsko vbec obdrží ješt také nco v království

eském ili nic. Dne 6. záí Belleisle ješt pipouštl možnost,

že by obdrželo nco eské pdy, aby zjednáno bylo spojení mezi

Saskem a Horním Slezskem i Moravou, ale nemly to býti celé

kraje, a náhradou za to ml Karlu Albertovi býti dán kus Moravy.

Ješt než o tom do Dráždan pišla zpráva plnomocník saských,

byla jim poslána z Dráždan další instrukce, aby si pospíšili s uza-

vením smlouvy ; za kus Cech spojující Sasko s Moravou mli
Karlu Albertovi slíbiti hlas saský pi volb císaské.^i) Než ani pi

*•) O Belleislovi teme v relaci ze dne 3. zái : A Tégard de Praag,

il a abord coupé ourt, en nous repondant, qu'il nous avoit déjá declaré

qu'il n'en falloit point penser ou rompre. To bylo v konferenci dne 2. záí.

K relaci složené nazejti pipojil Sail zvláštní psaní, ve kterém vyslovuje

obavy, že nerozhodno-li se Sasko brzy, neobdrží nic. Saul sám by byl nej-

radji býval zbaven úastenství v neutšeném jednání.

") Resoluce laále Augusta ze dne 8. záí (Dr. Ar.): . . . il ne reste au
Koy que la íacheuse alternativ, ou accepter les conditions offertes ou
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tom nezstalo. Dne 10. záí král sám oznamoval zvláštním listem

Belleislovi, že jeho plnomocníci mají ,,zavít",^) jen jako prosbu

pipojuje pání, aby mu maršálek zjednal na eské pd aspo
pruh zem na spojení jeho starého panství s novým, než tak, aby

mu Morava pi tom zstala celá.^) Král tedy žádal v Cechách jen

tolik, kolik Belleisle byl díve, v Hubertsburku, nabízel sám.

Pi tom však v Drážanech ani tehdy se ješt nevzdávali nadje,

že jim pistoupení k spolku protirakouskému vynese pece nco
více. Po druhé mel se státi pokus, získati si píze a pomoc kardinála

Fleury.

Fleury slib dan}^ hrabti Moricovi a Saulovi v první polovici

srpna splnil skuten. Ne sice v tom smyslu, že se ml Belleisle

ujímati nárok saských v celém jich rozsahu, ml se však pece po-

starati, aby Sasko obdrželo také nco v Cechách, totiž pruh zerre

pi hranicích na spojení s Horním Slezskem, kdyby to však nesta-

ilo, tak že by se Sasko bez té koncesse neodhodlalo ku pistoupení

k spolku, mlo mu býti dáno celé eské Zálabí.^*)

de voir envahi son pays ... A pijmou smlouvu — á aussi bonnes con-

ditions qu'ils peuvent obtenir, leur recommandant en méme tems Tarticle

de com.munication avec la Moravie. — Ve zvláštním dopise Schónbergovi

ze dne 7. zái (nmeckém) se výslovn praví, že to mají býti kraje Bole-

slavský a Litomický, „weil sonst unsere ganze Communikazion mit

Máhren dificil wird." — Nco pozdji (13. záí), v dopise Schónbergovi,

vysloveno pání, aby to byl kus kraje Boleslavského i Hradeckého a vedle

toho Kladsko.

22) ... j'ai ordonné a Mr. de Schónberg et le Sieur de Saul de conclure.

23) Une priére que je vous fais encore, c'est de me procurer une langue

de terre en Bohéme (telle petite qu'elle saurait étre) pour la communication

de la Saxe avec les nouvelles acquisitions, sans m'óter quelque chose, pour cet

article, de la Moravie. (Psaní královo otiskl Sautai Débuts 314.)

2*) Sautai ve svém druhém díle (Débuts) pináší o tomto dalším

jednání nové dosud neznámé prameny. O instrukcích, které Belleisle

obdržel již ped 16. srpnem, podal on sám zprávu Karlu Albertovi eeného
dne po konferenci se Schónbergem a Saulem. V tomto obšírném dopise,

z kterého Sautai 315 uvádí jen, co obsahovala instrukce Fleuryho,

Belleisle Karlu Albertovi oznamuje, jak chce vésti další jednání: Autant
de venir lá (k postoupení eského Zálabí), je ne manquerai pas de proposer,

que si on céde cette partie de la Bohéme, V. A. Électorale entend en ce cas

ne céder que la partie orientale de la Moravie jusqu'á la Morava compris

Olmiitz, et si cela ne peut étre agreé, j'offrirai jusqu'á la riviée de Switza

(Svitava), et enfin ce ne sera qu'á Textremité que j'abandonnerai toute

la Moravie. — V následujícím jsou citáty, kde není udáno nic jiného, vtšinou
vzaty z díla Sautaiova.
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Karel Albert obyejné podléhal lidem povahy silnjší, v tom
se však objevila u ného vytrvalá pevnost, že se chtél státi králem

eským a pi tom obdržeti a podržeti Cechy celé. V tom úmyslu

byl utvrzován také vhvem svého pedního rádce, hrabete Torringa.

Vliv Torringv se osvdil zprvu silnjším než vliv Belleislv,

kterému nezbývalo, než íditi se instrukcí kardinálovou.

Francie mela pi dvoe Mnichox^kém svého stálého zástupce.

Byl to Beauvau. Jemu prohlásil kurfirst, že se radji vzdá

nejen Moravy, kterou první byl nabídl Sasku sám, nýbrž také

Horních Rakous a Tyrolska (tyto dv zem mu urovala Francie)

,

jen když podrží Cechy celé.^^) A Belleislovi samému v dopise

ze dne 23. srpna odpovdl otázkou: pro by ml ješt dávati

kus Cech, když koruna eská má ztratit své nejkrásnjší dv
perly, Moravu a Slezsko? Jak by potom pijal svého nového

krále národ eský? 2«)

Podobný úkol jako v srpnu Saulovi pipadl o msíc pozdji

Poatovskému.

Stanislav Poatovský, vévoda Mazovský, otec posled-

ního krále Polského, byl díve stranník Stanislava Lešiského.
Pozdji pidal se k stran saské a Brúhl mu asto svoval podobné

úkoly, jako mu byl dán r. 1741. Poatovský byl obratný diplomat

rázu své doby, ml zálibu v umní diplomatickém, ale i v intrikách,

jaké tehdy, více než jindy, tvoily podstatnou ást tohoto umní.
asto posuzoval dobe stav vcí pítomný a dobe pedvídal bu-

doucnost.2') Ve Francii bjd již ped tím, v prvých msících r. 1741
;

^) Beauvau Belleislovi 24. srpna 1741: II m'a répté cent íois qu'il

aimerait mieux la Bohéme toute seule que 1'Autriche, la Moravie et le Tyrol

ensemble.

^•) Pourquoi faut-il que je la (la Saxe) contente par la cession une
partie du royaume de Bohéme sur lequel j'ai les droits les plus clairs, et

qui n'est déjá que trop mutilé par la séparation de doux provinces qui

étaient les plus belles perles de cette couronne? Quelle idée donnerais-je

de moi á ces peuples de Bohéme, lorsqu'ils sauraient qu'avec un appui

aussi puissant que celui du Roi de France, je n' ai pu les garantir d'un dé-

membroment dont ils sont plus jaloux qu'aucun autre?

") Poatovský v rozmluvé s kardinálem pedpovídal, jak nebez-

penou se Polsku stane vzrstající moc Pruska (que ce Prince— král Pruský
— s'emparera de la Pnisse entiére et de la Varmie . . . Cot agrandissemont

immense , . . augmentera ses orces un tiers et s'il acquiert oncoro une

bonne partie de la Baltique comme de celui de Dantzig, il deviendra si dan-

gereux a la France, ()u'ollo sera trés íachée avoir nogligé empécher
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V dob, kdy Sasko ješté nevdlo a nevidlo, jak se rozhodne, ml
v polotajném poslání, zasteném cestou do lázní pyrenejských,

poznati smr politiky francouzské, zvlášt pak smýšlení a úmysly

kardinála Fleury.^^) Jako ped msícem Saul, zdržel se na své druhé

cest do Francie ve Frankfurt, kde ml poradu s Belleislem

dne 5. záí; pi ní ješt držel etapu druhou, tedy požadavek ásti

Cech s Prahou, ale bez titulu královského. Belleisle rozhodn
odmítl, sliboval však, že zdrží jednání, až by pišly zprávy, co

Poatovský vyídí u kardinála.^) Na zprávu o tom dán Schon-

bergovi a Saulovi rozkaz, aby podepsali smlouvu, než s výhradou

pozdjší zmny podle toho, co vymže ve Francii vévoda Ma-

zovský.^^) V Drážanech byly tím vzbuzeny na novo nadje,

že se pece Sasku v Cechách dostane více než úzkého pruhu pi
hranicích, a proto hned oznámeno obma plnomocníkm do Frank-

furtu, že by území, jež bude tvoiti spojení mezi starým a novým
panstvím, mlo býti dosti široké a táhnouti se kraji Litomickým,
Boleslavským, Hradeckým i Chrudimským. Kdyby však bylo

son agrandissement. — O Poatovském bylo astji psáno, ale dosud ne-

máme monografie, která by hojné prameny v Dr. Ar. vyerpala. Psali

o nm Kl. Kantecki (Stan. Poniatowski, Pozna 1880), Askenazy
(Dwa Stulecia, Varš. 1903), Stan. Mnemon (pseud. Marie Ostrowské)

Les origines des Poniatowski. V Krak. 1913).
2S) Korrespondenci Poatovského z jeho prvního pobytu ve Francii

ásten vydal Mieczyslaw Skibiúski v 2. svazku svého díla

Europa a Polska w dobiewojny o sukcesy^ Austry-
a c kj, w 1. 1740—1745 (v Krakov 1913). Srovn. též o první cest Poa-
tovského Archiv fiir sáchs. Gesch. IX. (1871). — V rozmluv
s Poatovským, v msíci beznu, ekl Fleury, že by bylo nejlépe rozdliti

Slezsko mezi Pruskem a Saskem a Sasko za to, co by neobdrželo ve Slezsku,

odškodniti v echách (dédommager sur la Bohéme).
29) Poatovský králi Augustovi 6. záí (Ar. Dr.). Zdá se, že to slíbil

též Belleisle sám písemn králi nebo aspo Briihlovi (srovn. níže pozn. 50).

Zprávu o tom pinesl do Drážan dne 11. záí Saul, jenž se však ješt téhož

dne do Frankfurta vrátil. Den ped tím (10. záí) posláno ukvapen Belleišlovi

psaní královo, o kterém v. pozn. 23. — Belleisle oznamuje dne 7. srpna

Karlu Albertovi, že vyslal do Francie na rychlo kurýra, který by pedešel

Poatovského — pour prévenir M. le Cardinal de tout ce qui s'étoit paSsé

et Tengager á tenir ferme . . . Belleisle dodává: ... je puis Vous assurer

que j'ai peut-tre plus á coeur que vous-mme de pouvoir Vous conserver

la Bohéme dans son entier . . . Kdyby pece Sasko mlo obdržeti Zálabí,

bude navrhovati rozdlení Moravy.
3") ... a condition y ajouter ce que le dit Senateur aura fait encore-

de favorable (Briihl Belleišlovi 11. záí. Ar. Dr.).
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teba za to nco dáti, že by to mohl býti nkterý kraj moravský,

a by potom Morava nebyla dostateným podkladem pro krá-

lovské dústojenst\i.^)

Po odchodu Poatovského vyjednávání ve Frankfurt vázlo
;

Belleisle se omlouval, že teba ekati, jak se rozhodne Karel Albert,

když se však po njakém ase (13. záí) zase sestoupila konference,

ohlásil, že kurfirst nechce v Cechách postoupiti zcela nic.32) j^ ^^

Belleisle bral zpátky i to, co byl kdysi v Hubertsburku sám nabízel

a k emu Karel Albert, když maršálek byl v Bavorsku, svoloval,

za prosil také král August ve svém psaní ze dne 10. záí. Místo

pruhu pi hranicích nabízel však Belleisle obchodní cestu v Cechách

bez cel a jiných dávek, tedy výhodu pro obchod saský, a nad to

ješt náhradu jinou ; kurfirstu saskému ml býti pidán kus Dolních

Rakous, t\Tt nad Manhartem.33) Mezi tím se však Karel Albert

") Briihl Schónbergovi 13. záí. Ar. Dr.

**) Pi \'ší jeho odvislosti od Francie pece bylo teba svolení Karla
-\lberta samého, zvlášt protože Francie uznávala jej za krále eského,
kdežto Sasko by bylo nejradji vyjednávalo s toho stanoviska, že August
jako manžel starší dcery Josefovy má pední a lepší právo, než manžel
mladší dcery císaské, kurfirst Bavorsk^^ Když to Schónberg v rozmluvé
s Belleislem pipomínal, odmítl to maršálek, prohlašuje práva bavorská

za starší a silnjší (plus fortes, comme plus anciennes) ; mínno tím právo

Anny, dcery Ferdinanda I. (Schónberg Bruhlovi 14. záí. Dr. Ar.) Tím se

v-ysvtluje, že Karel Albert, jak Belleisle plnomocníkiim saským ekl dne
13. záí, již to pokládal za koncessi, že byl ochoten propustiti Moravu a Horní
Slezsko ze svazku koruny eské, ne však— jako císa— také ze svazku íše.

») Obermanhartsberk. — Schónberg a Saul, dávajíce o tom zprávu

(Ar. Dr.) králi, podotýkají: M. le Marechal nous assure que cette augmen-
tation acquisition á faire á V. M. vient uniquement de luy, et qu'il n'a

point crdre pour cela . . . Také obchodní cestu nabízel o své újm.
— K relaci obou ze dne 17. záí patí písemná píloha ,,Reponse de Son
Altesse S™« Electorale." V ní teme: La Silesie et la Moravie, qui doivent

étre detachées de la Bohéme, et qui sans contredit font les plus beaux
fleurons de cette Couronne, sont déjá par eux mémes un objet si conside-

rable, que S. A. Electorale ne sauroit se resoudre á en retrenchor encore

la plus petite partie, autant moins qu' outre le prejudice que lui causeroit

im demembrement ulterieur, EUe s'attireroit encore par cela le blame
de peuples . . . Cest dono souš la condition expresse, que la Bohéme restera

dans son entier que rElecteur de Baviére consent, que sans aucun demem-
brement la Moravie soit cedée á S. M, Polonoise avec la dignit du Roi,

et que par une convenance égale chacun posséde dans son entier le Koyaume
dont il portera le nom et la dignit . . . Podobn se vyslovil Karel Albeit

již díve v rozmluv s Klingráffenem, poslancem pruským pi dvoe ba-
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pece odhodlal k ústupku velmi znanému a dopisem ze dne

13. záí ohlásil Belleislovi, že je hotov vzdáti se ve prospch krále

Augusta eského Zálabí, než tak, že chtl si za to vzíti celou Mo-

ravu.^) Avšak maršálek nevedl na tom základ jednání se saskými

plnomocníky dále, nýbrž pivedl je ke konci tím zpsobem, že

preliminární smlouvou, podepsanou ve Frankfurt 19. záí, Karlu
Albertovi dány Cechy cel é.^^) Vc mu usnadnil dopis krále

Augusta ze dne 10. záí, podle kterého pro nho již nebylo výminkou

nezbytnou, aby obdržel mimo Moravu a Horní Slezsko také ješt kus

eské pdy, vtší nebo menší, tebas si to vždy pál a za to prosil.^®)

vorském. Ve zpráv Klingráffenov ze dne 22. srpna (Berl. Ar.) teme:

. . . TElecteur me paroit fot eloigné de gouter cette proposition (t. aby

v echách Sasko obdrželo aspo ,,une lisire"), que comme son principál

objet étoit la Bohéme, i] ne pourroit en repondre á la nation, s'il commen-
coit par le demembrement, et que V. M. (král Pruský) ne Tapprouveroit

pas non plus. — Díve, když byl Belleisle ze Saska pišel do Bavor, Karel

Albert nebyl neochoten Sasku v echách popáti kuS zem pi liranicich,

jako byl sliboval v Hubertsburku Belleisle sám. Belleisle to pipomíná
v dopise Karlu Albertovi ze dne 11. záí: ... je ferai tout ce qu'il faut,

me servant du titre de Roi de Moravie, pour qu'ils préferent de Tavoir

toute entire, et lien de Bohéme, pas méme, s'il est possible, le petit chemin

de communication, auquel V. A. Élect. avoit abord consenti.

3*) Sautai 325. — Belleisle, jak patrno z jeho dopisu z 16. záí,

nebyl s povolností kurfirstovou spokojen; v dopise praví: ... Je vois

que V. A. Élect. n*a pas assez présumé des efforts que je ferais pour lui

conserver la Bohéme dans son entier.

=55) Saul a Schónberg obdrželi krátce ped podepsáním smlouvy, 17. záí,

rozkaz, aby se pece domáhali postoupení Zálabí. Schónberg v dopise

Brúhlovi podotýká: Je prie Dieu qu'i] inspire a M. le Marechal la patience

attendre avec la signatue. — Že Belleisle neml úmyslu vyhovti in-

strukci kardinálov, aby, bude-li teba, dal Sasku také podíl v echách,
patrno z jeho dopisu markýzovi Beauvau ze dne 11. záí (Sautai 324),

jenž ml íci Karlu Albertovi: que je (Belleisle) combats contre toute

notre ministére pour son service, que, si cette négociation était en d'autes

mains que les miennes, Ton aurait déjá cédé á TÉlecteur de Saxe toute

la partie de la Bohéme qui est au dlá de la rive droite de TElbe avec la

Haute Silésie et la Moravie et plus encore, s'il faUait, parce que Ton veut,

a quelque prix que ce soit, gagner ce prince (Augusta) ... Je sais les ordreis

que j'ai á ce sujet; que je me (chybn tištno: n'ai) garde a manifester . . .

Beauvau pozdji pipomenul Karlu Albertovi, že mu Belleisle zachoval

echy celé proti Sasku a proti — vlastnímu ministerstvu.

3^) V dopise Karlu Albertovi ze dne 16. záí Belleisle nazývá echy:
le morceau le plus éminent et le plus considérable de tout ce qui sera dé-

taché de la succession de Charles VI.
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Preliminární smlouva Frankfurtská ze dne 19. záí 1741 jest

smlouva, kterou spolu zavely Bavorsko a Sasko .3') Je to smlouva
o rozdlení, traité de partage, o rozdlení toho, co Marii

Terezii mlo býti odato, nehled k Itálii, tedy severn Alp,

smlouva o rozdlení mezi Bavorskem a Saskem. Francie nemla
úmyslu pipraviti Marii Terezii o všecko. Dcera Karla VI. mla
zstati králo\Tiou Uherskou, nemla však zstati královnou eskou.
Ze zemí starorakouských mla ztratit Horní Rakousy, Tyrolsko

a zem venkovské ve Švábsku ; Karel Albert (pipomeme to ješt
jednou) ml se státi králem eským, ml však obdržeti jenom krá-

lovství eské, ale celé a bez újmy, a k tomu z majetku starorakou-

ského zem práv vytené. Augustovi se pD^azuje nové království

Moravské a Horní Slezsko, nemá to však býti Horní Slezsko celé.

Smlouva se pímo krále Pruského netýká, pedpokládá však,

že Dolní Slezsko patí a zstane jemu, mníc pi tom dosavadní

hranice podle pání jeho a v neprospch kuríirsta Saského. Smlou-

vou se totiž stanoví za hranici eka Nisa, ímž se Horní Slezsko

ztenuje o tolik, kolik bylo na severním, levém behu této eky.
Než Nisa, msto a pevnost, a leží na pravém behu, pikazuje se

králi Pruskému též. Sasko tedy smlouvou nejen neobdrželo nic

v Cechách, nýbrž mlo se ješt vzdáti neho, co se díve poítalo

k Hornímu Slezsku .3^)

Smlouva podepsaná dne 19. záí má za základ návrh pedlo-

žený od Belleisla; byl pijat a podepsán jako smlouva preliminární

bez podstatných zmn. Pi jednání, jež pedcházelo, Belleisle ku

podflu saskému byl pidal ještObermanhartsberk náhradou,

že král August neobdrží nic v Cechách ; v projektu jeho a ve smlouv
se však dává Sasku tato ást Rakous náhradou za to, co ztrácí

v Horním Slezsku, a také náhradou za práva k Julichu a Bergu,

jichž se Sasko (neb i Sasko tu mlo nároky, ale nepivedené k plat-

nosti) ve smlouv odíká ve prospch Wittelsbach Falckých. Jako

toto rozmnožení podílu saského o kus Dolních Rakous, tak dal

*') Jménem Bavorska podepsal hrabe Kónigsfeld, jenž byl ve Frank-

furt pítomen za píinou volby císaské ; skutené za Bavorsko vyjednával

Belloisle. V dopise z 2. listopadu (Mn. Ar.) píše Kónigsfeld Karlu Albertovi:

Der Herr Bíarechal macht solche Tractaten, ich muss selbe unterschreiben

»*) Ve smlouv, jak podepsána dne 19. záí, se praví: S. M. lo Roi

de Pologne, Electeur de Saxe, se mettra en possession de la Moravie et

de la haute Silésie jusq'á la riviée de Neyss, la ville de Neyss exceptée,

la quelle doit rester á S. M. le Roi de Prusse.

J. GOLI.: Válka o tern konmy Cctké. 6
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Belleisle do svého projektu ješté jiné ustanovení o své ujme a bez

pedbžného schválení Karla Alberta. Je to ustanovení o obchodní

cest vedoucí echami. Zde však plnomocníci saští vy^mohli proti

jeho projektu ve smlouv samé novou redakci dotyného odstavce,

Sasku píznivjší .3^)

Rozklad staré koruny eské, redukované na království

eské, ml vésti k zrušení státoprávních svazk, jež dosud zem
její poutaly mezi sebou; smlouvou podepsanou dne 19. záí se

Morava a Horní Slezsko výslovné z tohoto svazku propouštjí,

ale nejen Morava a Horní Slezsko, n^^brž i všecko, co Sasko drželo

ze starší doby, pokud tu ješt trvala njaká souvislost s korunou

eskou, což se mohlo vztahovati také na Lužici, a Lužice výslovn

ve smlouv vytena nebyla. Za to však proti projektu Belleislovu

smlouva rozmnožena (to si vyžádali Saul a Schonberg) o zvláštní

lánek ono všeobecné ustanovení doplující. Vždy ješt ke korun
eské, vedle t. zv. vedlejších zemí, náležela nkterá zbývající

léna venkovská; smlouva Frankfurtská tento svazek výslovn

ruší a práva koruny eské, ovšem již jen více theoretická, penáší

na Sasko, co se týe knížat Švarcburských, jakož i hrabat Reus-

ských a Schonberských. Co se však uvolovalo z feudálního svazku

s korunou eskou, mlo zí^stati ve svazku íše jako její léno. To

platí podle smlouvy podepsané 19. záí též o novém království

Moravském i o Horním Slezsku. Nicmén neml August své nové

královské dstojenství pijmouti od císae ; Karel Albert jen slíbil,

že Augusta jako krále Moravského uzná, slíbil to jako kurfirst

Bavorský, ne však také jako budoucí císa, ježto smlouva, výslovné

vyluujíc Františka Lotrinského, nic o tom, kdo z obou kurfirst

se má státi císaem, nerozhoduje urit; v ní si oba kurfirstové

jen pipovídají vzájemnou podpoiTi, aby se císaem stal jeden_

z nich.

Když si vzpom.eneme, s jakými požadavky Sasko na poátki

srpna vcházelo v jednání, pochopíme, že jeho konec, preliminárí

smlouva ze dne 19. záí, nebyl pijat v DrážrJanech s uspokojei

Kurfirstská vláda za pedcházejícího jednání nkolikráte si

^^) Neslibuje se v smlouv jen jedna cesta (un chemin) obchodní

jako v návrhu Belleislov, nýbrž má býti vymeno více cest: . . . Toi

conviendra des cheminá, qui seront jugés les plus commodes pour le coni^

mrce des anciens avec les nouveaux, et des nouveaux avec les anciei

états de S. M. Pol.
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žádala dobrozdání svých tajných rad. IJobrozdání datované dnem
16. msíce srpna za hlavní kus, kterého se teba domáhati a bez

kterého by bylo lépe k spolku nepistupovati, prohlašuje Cechy .^<^)

Když se potom jednání pibližovalo ke konci, tajní radové

pokládali ješt za možné, že by se pece vymohl ,,pro komunikaci"

pruh zem v severních Cechách; dále si páH, aby se Morava stala

královstvím na íši nezávislým, aby Lužice výslovné byla zbavena

posledních svazk s korunou eskou. Jen jeden z tajných rad
saských chtl vždy ješt, aby se požadovaly kraje Litomický,
Boleslavský, Hradecký i Chmdimský; za n že by Karel Albert

si mohl vzíti Obermanhartsberk, a kdyby to nestailo, ješt také

na Morav kraj Jihlavský a konen i kus kraje Znojemského

;

jinae že by bylo lépe, aby Sasko zstalo neutrálním. Avšak Sasko

již vdlo, že neutrálním zstati nemže a nesmí.^^)

Smlouva Frankfurtská je smlouva preliminární. Schonberg

a Saul 19. záí podepsali sub spe rati. Mla tedy následovali

ješt ratifikace obou kurfirst, Bavorského i Saského. Do ratifikace

**•) V dobrozdání se praví: Kdyby se Bavorsko nechtlo vzdáti ech
a vtrhlo do zem, noá Sasky kurfirst jako íšský viká vj^dati „dehortato-

rium" a je poslati také do Prahy eským místodržícím a stavm.
*^) V té dob, kdy bylo jednáno o smlouvu, stal Se pokus obnoviti

pímé jednání s Pruskem skrze Biilowa. Podle instrukce, jež mu byla

poslána z Drážan 25. srpna (Dr. Ar.), ml králi pipomenouti, co on sám
nabízel, když ke konci minulého roku vtrhl do Slezska. Fridrich odpovdl
(1. záí), že je vázán ohledem na své spojence. Biilow pi slyšení, které ml
v tábore pod Nisou 20. záí, tedy den po podepsání preliminární smlouvy,

prosil krále, aby podporoval Sasko pi jednání o smlouvu. Fridrich od-

povdl hrozbf u, že neutralita Saska nebude trpna. Biilow referuje o tom
svému králi 23. záí takto (Dr. Ar.): . . . que la France (pravil král Pruský)

pressoit et sommoit le Roi de Prusse de declarer á V. M. qu'en vertu de

ses alliances il (Fridrich) ne s9auroit se dispenser de faire marcher le Corps

de son armée commandé par le Prince Anhalt-Dossau, et de le faire entrer

dans les états de V. M., si EUe differcit plus longtems acceder á alliance

entre la France, la Prusse et la Bavire qui toient convonues de no point

souffrir de neutralité dans TEmpire, et que les états neutes seroient regardés

sur le pied des partiee contraires ot commo ennemis . . . Od Saska se žádá,

b>- vtrhlo do ech
;
jakmile se to stane, bude král Sasko ve Frankfurt

podporovati. Bavorsko se rozhodlo vas a tím si pojistilo znané výhody
. mais qu'il croyoit qu6 V. M. étoit iníormée, qu'on lui offriroit et laisseroit

son choix pour Sa satisíaction la partie du Royaume de ]3fjhéme qui est

ituée au de9á de TElbe avec la haut© Silesie ou la haute Silosie avec le

larquisat de Moravie. — Konen ekl král, že ví, že Sasko mlo úastenství

jednání o spolek protipruský, že chce však zapomenouti, co bylo.

6*
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bylo lze vyjednávati dále a bylo vyjednáváno skutené. Vyjedná-

vání trvalo delší dobu, takže ratifikace, bavorská a saská, vym-
nny teprve v druhé polovici msíce íjna. Pi tom smlouva preli-

minární revidována, ale tak, že i pi ratifikaci zstalo datum
smlouvy preliminární, tedy 19. den msíce záí.^^j Mezi zmnami,
kterých se takto Sasko domohlo, dležitjší je, že Obermanharts-

berk sice zstává v podílu saském, ale již tu není náhradou za nco,

eho se Sasko vzdává nebo eho se mu nedostává,^) dále že kur-

first Sasky ml vedle titulu krále Moravského pijmouti ješt

také titul vévody Hornoslezského, a že Karel Albert sliboval jej

uznati v obojí píin a vynasnažiti se též o uznání obou titul

celým koUegiem kurfirstským ; konen že Karel Albert slíbil

pozdjší dohodnutí o obchodní smlouvu mezi echami a Saskem.^)

Sasko se však nedomohlo, aby Lužice byla výslovn zbavena

svazku, který ji ješt poutal ke korun eské i po míru Pražském

z r. 1635, nedomohlo se, aby království Moravské bylo prohlášeno

za suverénní, tedy také na íši nezávislé, a aby do nho (neb i to

navrhováno) vtlena byla Lužice. A nedomohlo se, když se

k tomu požadavku houževnat vracelo i pi tomto dodateném
jednání ped ratifikací, aby k jeho podílu byl pece pidán ješt

njaký kus zem eské .*^)

Plnomocníci saští si páli ješt v poslední chvíli, než podepsali

dne 19. záí smlouvu preliminární, aby ku podílu saskému pibyl

*2) Smlouva tištná ve sbírce Aretinov (Chronologisches

Verzeichniss der bayerischen Staatšvertráge) je smlouva pro ratifikaci

nov revidovaná, není to však smlouva preliminární v stejném znní, jako

byla podepsána 19. záí.

*3) Tu zmnu navrhovali tajní radové ve zmínném dobrozdání. —
Tím Se zárove vysvtluje, že Obermanhartsberk, jenž v preliminární

smlouv byl v § 3., v ratifikované se dostal do § 2. v tomto znní: S. M. le

Roi de Pologne, Electeur de Saxe, se mettra en posseSsion ds á présent
(ta slova pibyla v ratifikované smlouv) de la Moravie, du quartier Ober-
manhartsberg, et de la haute Silésie . . , Tím se dále vysvtluje, že se ne-

dopatením v § 6. vedle Moravy a Horního Slezska ze svazku koruny eské
propouští také Obermanhartsberk, a v tomto svazku nikdy nebyl.

**) Jiné menší zmny vyteny u Aretina tiskem, t. ležat.

*^) Jiný požadavek byl, aby bylo ve smlouv piznáno Marii Josef

a jejímu potomstvu nejbližší právo k tomu ke všemu, co po rozdlení ddictví

po Karlu VI, podrží Marie Terezie, kdyby totiž vymelo potomstvo její

a její mladší sestry. Karel Albert se však vyslovil proti tomu, chtje na

nejvýš v tom pípad vzdáti se zemí koruny Uherské. Srovn. D r o y s e n

V., 1. str. 330.
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aspo nejsevernjší kus kraje Litomického, který by \^ak i potom
zstal v lenním svazku s královstvím eským, tak že by aspo
státoprá\Tié králo\'st\T eské zstalo nerozdélen celé.^^) Belleisle

to nepijal do smlouv}% slíbil však, že o pání dvoru Drážan-
ského bude jednati dále s budoucím králem eským. Slib ten

potom Belleislovi pipomínán zase a zase a Belleisle sám se ho

neodíkal, ale vedle toho vždy se také vracel Širší požadavek,

aby Sasku pece byla postoupena njaká ást severov^xhodních

Cech na spojení starého panství s novým, Lužice s Moravou a

Horním Slezskem.'*')

Na konci záí se v jednání o to úastnil také Poatovský,

vracející se z Francie.*^) Jeho cesta se byla potkala s podobným
výsledkem., jako v srpnu cesta Saulova; Fleury schvaloval, aby

Belleisle pání saskému ponkud vyhovl.*^) Než maršálek vdl,
že kardinál se smlouvou ze dne 19. záí i bez podobného ústupku ve

prospch Saska byl spokojen a proto úastenství vévody Mazov-

ského pi jednání o zmnu ješt neratifikované smlouvy rozmno-

žením podílu saského zstalo bez úinku .^o) Ratifikace saská a ba-

*•) ... Tin petit district du cercle de Leutmeritz, quand méme cette

petite partie dt toujours rester sujette au lien feodal de la Couronne de

Bohéme (Relace z 20. záí. Ar. Dr.).

*') O to jednáno s Karlem Albertem také pímo. Zástupce Saska

pi dvoe Bavorském Los ml. ml s nim rozmluvu, kterou líí ve své zpráv
ze dne 9. íjna (Dr. Ar.) takto: Notre entretien devint méme fot vit,

j'etois pressant, je tachois étre insinuant, et S. A. E. rougissoit plus une
íois, je L'avois emue, et je remarquois qu'Elle avoit de la peine á ne se

point rendre á mes representations . . . Ale pak kuríirst pece ekl: . . . que la

Couronne de Bohéme étoit dejá degarnie de plusieurs de ses plus impor-

tants joyaux, tels, qu'étoient la Moravie, la Haute et la basse Silesie, qui

y avoient été annexez autrefois, que du moins il falloit songer á conserver

et á garder ensemble ce qui étoit propremont la Bohéme sans le demembrer.
*«) Ve Frankfurt byl od 25—26. zái. BeUeisle ped tím urychlil

konec jednání, aby smlouva byla, teba jen jako preliminámí, podepsána

ped jeho píchodem.
*•) To patmo ze zlomk dopis, které pináší S a u t a i.

**) Relace Schónbergova a Saulova ze dne 2. íjna (Dr. Ar.): . . . Le
Marechal nous avoua rondement que ce n'étoient que des compliments

(t. co pinesl Poatovský), Belleisle pipomenul, že psal již nkolikráte

Karlu Albertovi . . . mais qu'il avoit toujours ou une reponse negative, de

ía^on que nous devions absolumont laisser tomber cotto ideo. — Po svém
píchodu do Francie chtl Poatovský vyjednávati na základ druhé etapy,

poznal však hned, že by kardinál (a ješt mén Amelot) na to nepistoupil

;

bylo mu eeno, že se Karel Albert nikdy nevzdá Prahy. V relaci králi



86

vorská vztahují se, jak vyloženo, na smlouvu jen nepodstatn po-

zmnnou. Než jednání o její zmnu ani potom nepestalo a ne-

zaniklo úplné.

Smlouva, jak podepsána ve Frankfurt dne 19. záí, je (vracím

se k tomu ješt jednou) smlouva preliminární ; k plné její plat-

Augustovi z 11. záí (Dr. Ar.) teme: A ma demande sur la ville de Prague,

on me barra le chemin par rapport, qu'elle est la Capitalle du Royaume
et que TElecteur n'en voudra jamais se desister. — Potom se Poatovský
pokoušel získati severozápadní echy mezi horami a Ohi i s Chebem a

k tomu ješt echy severovýchodní, kraj Chrudimský k tomu poítaje;

kardinálovi pedložil mapu ech, na které bylo naznaeno, co navrhoval.

Byla mu dána písemná odpov, ve které se praví: . . . Sa M. (král Francouz-

ský) desireroit infiniment de pouvoir procurer une parfaite union entre

ces deux Princes (mezi obma kurfirsty) . . . mais EUe ne peut se charger

de faire á TElecteur de Baviere une proposition aussi due que celle de

demembrer le Royaume de Bohéme, sur lequel ilcroit ses droits
incontestables (díve bylo napsáno, ale potom pešlortnuto: il

a des droits certains) . . . le Royaume est déjá assez degradé en perdan^k

la mouvance de la Silesie et de la Moravic, et Sa M. ignoroit que TElecteur

de Baviere et autorisé le Mar. de Belleisle á promettre . . . la cession de

ceux deux Provinces. Cependant, s'il n*etoit question . . . que de donner

un chemin pour assurer la libe communication de la Luzace avec la haut©

Silesie ou la Pologne, le Roy croit que TElecteur de Baviere pourroit s'y

préter, et Sa M. lui ecrira incessament pour Tengager á y consentir . . .

Fleury to sám oznámil králi Augustovi 16. záí (S a u t a i Débuts 313)

a sliboval, že bude psáti též maršálkovi. Psaní kardinálovo králi nepraví

však urit, jak bude Belleisle instruován, a psaní Belleislovi neznáme. —
Poatovský si potom již nedlal nadje nežli na: petit passage pour la com-

munication, v Drážanech pak se klamali, opírajíce se o slib Belleislv

daný Poatovskému, když byl ve Frankfurt ped tím na poátku záí,

ubíraje se do Francie; oekávali, že smlouva bude ped ratifikací do-

plnna, aby pojistila ,,kommunikaci" vedoucí skrze echy. Dne 26. záí

píše král Poatovskému (Dr. Ar.) : ... Quoyque. . . Schónberg et Saul

ayent été trop pressés pour attendre votre retour, et qu'ils ayent signé pre-

liminairement le 19 de c. m. . . . je me suis pourtant reserv et le Ma.
de Belleisle Ta promis sur sa parole honneur (srovn. výše pozn. 29), que

tout ce que vous auriez pu encore obtenir avantageux pour moi a la cour

de France, y seroit ajouté par un article separé, á quoi vous tiendrez la

main ensemble avec eux, lorSque vous les aurez rejoint á Francfort . . .

Belleislovi psal Briihl 27. záí (ale jeho psaní pišlo pozd, srovn. pozn. 48):

. . . Comme le Palatin de Mazovie sera actuellement de retour, je sais que

nous noUS pouvons tout promettre de V. Exc. touchant le chemin de

communication . . . Podobn král August v psaní svým plnomocníkm
dne 29. záí (Dr. Ar.) vyslovuje nadji, že Belleisle ,,suivant sa parole

engagé," pohne Karla Alberta k povolnosti.
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nr>sti náleželo \^ak mimo ratifikaci obou kurfirst ješt nco
jiného. Zvláštním lánkem, doplujícím smlouvu, se stanoví,

že nenabude platnosti, nebude-li také uznána a garantována od
Francie a od Pniska.^^) Kdežto potom od Francie garancie dána
bez pekážky, garancie pruská psobila obtíže, obtíže, které pro-

dloužily jednání o modifikaci smlouvy i pes výmnu ratifikací'

bavorské a saské.

Král Pruský zasahoval do jednání ve Frankfurt ve smru
Sasku nepíznivém. Hlavní podíl na koisti, jež se rozdlovala,

ml obdržeti Karel Albert. Jeho utvrzoval v úmyslu a podporoval

proti Sasku ve snaze, aby si udržel Cechy celé, Kladsko však

uroval Fridrich sob samému .°2) Dolní Slezsko chtl ovšem po-

držeti, rozmnožené o pevnou Nisu, která však v té dob ješt

zstávala v rukou rakouských. Nisa, jak víme, byla jemu piena
hned ve smlouv preliminární. Když vŠak k této smlouv pistu-

poval, chtl podíl saský^ ve Slezsku, vymený smlouvou, zkrátiti

ješt o pruh zem — lisire se tomu íkalo — na jižním behu
eky Nisy, míli široký. Sám Belleisle prohlašoval nový požadavek

za neoprávnný, nevidl však jiné pomoci, než aby Sasko povolilo,

co se týe tohoto rozšíení pruského Slezska, jakož také, aby Karel

Albert se zekl Kladska. Avšak maršálek pece nemohl to Sasku

prost uložiti a pedepsati a proto sliboval, že najde za tuto ztrátu

pozdji pro Sasko njaké odškodnní, nevda však hned, kde ho

hledati.w)

") Article secret et séparé: ... que si le Rol Trs-Chrétien

et le Roi de Prusse n'accdent point Tun et Tautre au traité . . . pour y
accorder lexír garantie, le dit Traité sera regardé comme nul et non avenu. —
Smlouvu doplnila též garancie Španlska ze dne 20. íjna. V ní Španlsko

Augustovi garantuje (a implicite též Se svých protensí v jeho pro-

spch vzdává) Moravu, H. Slezsko i Obernianhartsberk, uznávajíc jej zá-

rove za krále Moravského.

^^) Král tvrdil, že Kladsko k echám nenáleželo, a poítal je k Slezsku.

*») Relace ze dne 27. íjna 1741 (Dr. Ar.): . . . Le Marechal on a re-

connu toute injustice. II a beaucoup blamé Tavidité de S. M. Prussienne,

mais au bout du compte il n'a pourtant pas S9U commont y remedier, et

il a conclu qu'il íalloit passer par lá tout comme 1'Electeur de Baviéro étoit

aussi obligé de le íaire par raport á Glatz. En attendant TAmbassadeur

do France a engagé envers moi, de Saul, sa parole honneur qu'il foroit

d'une maniére trouver un équivalent á V. M. qui La ddommageoit suííi-

I
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Akcesse a garancie pruská je datovaná 1. listopadem ; ^^)

v ní garantuje král Pruský Karlu Albertovi království eské,

vyjma Kladsko, které má budoucn patiti jemu, Augustovi

Moravu, Obermanhartsberk a Horní Slezsko, toto v hranicích,

které mu dával sám, tedy bez pevné Nisy a bez pruhu zem jižné

od eky téhož jména. Proti tomu oba kurfirstové králi Pruském.u

garantují jak starý jeho majetek, tak eho nove nabývá a nabude,

Dolní Slezsko v hranicích, které si vymil, i hrabství Kladské,

a to tak, aby Slezsko i Kladsko jemu budoucn patily s plnou

suverenitou, bez odvislosti od koruny eské a také bez odvislosti

od íše ; Karel Albert jako budoucí král eský bude povinen vymoci

na stavech eských, aby se odekli starých práv koruny eské
jak ke knížetstvím slezským, tak k hrabství Kladskému. Dále se

však ,,renunciace" stav eských má rozšíiti ješt také na jiná

léna koruny eské, již dávnji v držení domu Braniborského,

jež však i potom zstanou ve svazku íše.^^)

sament de la surmentionnée perte. Nous Tavons pressé de s'expliquer

en quoi il croyoit que le dédommagement devoit consister, mais il nous

a repondu qu'il ne pouvoit pas encore le dire, mais que nous devions nous

reposer sur sa parole honneur. — Nežli Belleisle opustil Frankfurt, ekl,

že ješt neví, bude-li náhrada dána v echách nebo v Rakouších.

^^) Za Prusko podepsal B r o i c h, jenž Fridricha jako kurfirsta

ve Frankfurt zastupoval pi pedbžném jednání o volbu císaskou. Vedle

nho podepsali Schonberg a Saul za Sasko i Kónigsfeld za Bavorsko. Listina

má povahu smlouvy a byla pozdji ratifikována; ratifikace, vymnny
teprva 26. listopadu. Hranice prusko-saské ve Slezsku se v listin vymují
podrobn, Srovn. Grunhagen II., 77.

^^) (Karel Albert) íera renoncer solennellement les Etats de ce Ro-
yaume tant á tout ce qui a été cédé á S. M. le Roi de Prusse des anciens

fiefs de la Bohéme (pruské Slezsko a Kladsko) . . . en pleine souveraineté,

mais aušsy á tout droit de reliéf, que la Couronne de Bohéme a exercé

jusqu'icy sur plusieurs états, villes et districts appartenant anciennement

á la Maison Electorale de Brandenbourg . . . de sort qu'ils ne seront jamais

plus regardés dorénavant comme fiefs de la Couronne de Bohéme et declaréš

libres et affranchis de cette mouvance et seront regardés a Tavenir fiefs

promiscua de TEmpire. Comme aussi S. A. El. de Baviere ... re-

nonce pour Elle et pour ses heritiers, et fera renoncer les Etats de Bohéme
á certaines vieilles pretensions illiquides et jamais reconnues de la maison

Electorale de Brandenbourg de certaines anciens arrérages de Contri-

butions que la Couronne de Bohéme a reclamés de tems en tems ou pourroit

faire encore reclamer de certains districts appartenants anciennement a la

Maison Electorale de Brandenbourg et ayant relevé jusques icy de la Bo-
héme (Ar. Dr.). — Srovn. co výše bylo povdno o lénech v Lužici a o Krosn.
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Že se král Pruský bude domáhati pro svoje Slezsko plné

suverenity,*«) vdlo se již díve a vzbuzovalo žárlivost Saska,

kterému preliminární smlouva slibovala pro INIoravu a Horní
Slezsko jen vybavení ze svazku s korunou eskou. A tu se domohlo
Sasko aspo tolik, že smlouva byla doplnna zvláštním tajným
lánkem — article secret et séparé — ve kterém slíbeno, že saské

Horní Slezsko bude míti stejné státoprávní postavení jako Slezsko

pruské.*") Byl to závazek vztahující se na Karla Alberta, stane-h

se císaem. SUbem Belleislovým, že bude Sasku pozdji dána n-
jaká náhrada za kus Horního Slezska, o který vzrstal ve Slezsku

jižn Xisy akcessí pruskou ze dne 1. listopadu podíl pruský,

Karel Albert nebyl vázán pímo, ale kdo jiný ml dáti náhradu,

ne-li zase on jako král eský ?*^) A jeho se dotknou též jiné sliby

^«) Král se pi tom opíral též o starší djiny Slezska. V dopise Klein-

gráífenoN z 20. záí (P. C. I., 343) pipomíná: J'en ai demandé la posses-

sion indépendante de la couronne de Bohéme, de méme de TEmpire, en

plein titre de souveraineté de tout ce pays-lá, comme avant son incor-

poration avec la Bohéme il a été entiérement independant souš ses propres

princes et souverains.

*') V tajném lánku se vyskytuje zase, co bylo v smlouv ped rati-

fikací, že je totiž Obermanhartsberk náhrada za saská práva k Julichu

a Bergu a také za Nisu. Pak teme dále: Par ce méme article on est aussy

convenu que la feodalité de la Haute Silésie sera reglée sur le méme pied

que sera celuy de la Basse. — lánek je antidatován k 19. záí a byl od
Karla Alberta ratifikován 8. íjna.

**) Akceptace a garancie francouzská je dána dvakráte (podepsal ji

pokaždé Belleisle) a vztahuje se ponejprv (17. íjna) na smlouvu redigo-

\'anou pro ratifikaci a po druhé (10. hstopadu) na akcessi o garancii pruskou.

A tu se praví, že král August obdrží náhradu za ,,lisire" jižn eky Nisy

a že ji má dáti Karel Albert: . . . Téquivalent (v exemplái A. Dr. pipsáno
i n m a r g i n e: limitrophe á quelques uns des Etats de Sa M. Polonoise.

Le M*^ de Belleisle), qui sera donné par S. A. Elect. de Baviére . . . Karlu
Albertovi samému oznámil Belleisle dne 23. íjna 1741: Je leur (Sasm)
prcmettrai que V. A. Elect. en tiendra compte á leur Maltre . . . Maršálek

se obával, že by Sašové bez takové pípovdi netáhli do ech: . . . o en

serions-nous á présent, si la Saxe alloit suspendre la marche de ses Troupes,

et que nous n'eússions pas sa grosse Artillerie, pour faire le siége de Prague?
— Dopis Belleislv je tiátén v nkolikasvazkové publikaci, jež vyšla r. 1782

v Hágu s titulem Campagne des Messieurs les Maréchaux de Broglie

et de Belleisle en Bohéme et en Baviére (sv. II., str. 180.) ; bude dále cito-

vána prvním slovem titulu Campagne. — V jiném dopise nco pozdj-
ším (26. íjna) Belleisle chválí krále Augusta, že se chce, co se týe náhrady
(za „lisiére") spokojiti slibem Belleislovým a nedomáhá se pímého slibu
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Belleislovy, starší i pozdjší. Zatím tu však nebyly než sliby mar-

šálkovy a nebyly to sliby Karla Alberta samého. Není však divoi,

že usilování saské o njakou ást Cech, vtší neb menší, opt se

poalo po krátké pestávce, a to ješt díve, nežli Bavor byl pánem
Prahy. A ješt nežli opanoval Prahu, byl nový král eský nucen

vzdáti se Kladska hned naped.

Ke Kladsku ^^) se byl král Pruský pihlásil již v té dob,

když se poínalo pedbžné jednání ve Frankfurt. Fridrich se

sice pimlouval, aby Karel Albert v eských zemích obdržel vtší

podíl nežli kurfirst Sasky, ^*^) avšak njakou dobu se nevzpíral,

aby také August obdržel kus zem eské, a to v právo od
Labe; pi tom král Moravu dával kurfirstu Bavorskému. Práv
proto, že by pak ml na hranici slezsko-eské za sousedy Sasy,

chtl mít proti nim, špatným prý sousedm, Kladsko, jako proti

nim chtl držeti ve Slezsku pevnost Nisskou.^^) Karel Albert

Karla Alberta samého. Je pochopitelno, že kurfirst s tím vším spokojen

nebyl; na by ml (ptá se v dopise Belleislovi 25. íjna) dávati náhradu

za novou pretensi krále Pruského, když obtoval již Kladsko? Akoli se

potom vzdal pímého odporu (27. íjna píše Belleislovi: je me remets abso-

lument á ce que vous ferez sur ce point), pece jeho nespokojenost se vra-

cela. Pozdji (v listopadu) navrhoval, aby Sasku byla dána náhrada na

útraty Marie Terezie, a to tak, aby to byla rakouská tvrt pod Manhartem,

ale aby Se nehledala v echách — jamais sur la Bohéme, qui par le méme
trait (mínna smlouva Frankfurtská) m'a été assurée . . .

^^) Následující z velké ásti podle P, C, I. (v. index str. 460).

^") Fridrich kardinálu Fleury (29. srpna 1741): , . , La seule chose

que je vous prie, c'est de partager mieux Télecteur de Bayire que celui

de Saxe . . .

®i) Fridrich Valorymu, vyslanci francouzskému pi dvoe Pruském

(29. srpna 1741. P. C. I., 315): . . . quant au partage de la Saxe, il me semble

qu'en lui donnant une partie de la Bohéme avec la haute Silésie jusq'á la

ville de Neisse, pourrait lui suffire: qu'on laisse á mon cher Électeur la

Bohéme de Tautre coté de TElbe et NB. la Moravie ; si on me laisse Glatz

pour me couvrir contre les Saxons et Neisse pour me garantir contre leurs

mauvais desseins, je passerai par tout ce que vous jugerez a propos. Notez

que Glatz et Neisse ont toujours appartenu á la Basše-Silésie , . . Podobn
v psaní Belleislovi ze dne 10. záí (P. C. I., 337). Zde král nejprve vyítá

a je nespokojen: L'électeur de Bavire a des prétensions solennelles sur

toute la Bohéme, vous voulez la démembrer en faveur du roi de Polognejj

vous voulez plus, vous lui destinez encore la Haute-Silésie et la Moravie*

Že se král Pruský tehdy ješt nevzpíral, jako pozdji, proti tomu, ab)

kurfirst Sasky obdržel njakou ást ech, patrno z jiného mista téhož do-

pisu: . , . j'écris principalement pour Télecteur de Bavire, et je suis di



91

Kladska se nerad zíkal a Belleisle sám ho zdržoval od povol-

nosti,«2) ale konené musili povolit oba, kurfirst i maršálek. Né^

jakou dobu se sice zdálo, že se král pretense vzdá,^) než za krátko

se k ní zase vrátil. Kladsko byla cena, kterou Karel Albert zaplatil

za pruskou akcessi a garancii smlouvy Frankfurtské. A ješt jednou

bylo Kladsko od ného postoupeno smlouvou ze dne 4. listopadu, za-

venou pímo (dosud pímé smlouvy nebylo) mezi Pruskem a Bavor-

skem. Je to poslední ze smluv, které spojily mezi sebou protivníky

Marie Terezie. •*)

sentiment que la Moravie doit du moins le dédomnaager sur la cession qiil

doit íaire á la Saxe une partie de la Bohéme et de la Haute Silésie. (Srovn.

výše pozn. 41.)

^) Belleisle se vyslovil rozhodn proti postoupeni Kladska v dopise

Karlu Albertovi 11. záí: . . . pour ce qui est de Glatz qui, quoiqu'en dise

le Roi de Prusse, fait partie de la Bohéme, je crois que V. A. Électorale

doit tenir ferme á le conserver. — V jiném dopise dne 16. záí pipomíná
kuríirstovi, že chce mu také proto ve smlouv, jež se práv dojednávala,

zachovati echy celé, aby Fridrich nemohl požadovati postoupení Kladska.

^) O to se priioval Belleisle a také francouzský vyslanec Valory.

Pedasné oznámil maršálek kurfirstovi 29. záí (S a u t a i Débuts 336)

:

Je ne veux pas tarder a informer V. A. Élect., avec la plus grande satis-

faction, qu'il soit possible, que je suis parvenu a lui conserver Glatz . . .

Krátce ped tím (23. záí) byla poslána instrukce Broichovi do Frank-

íurta (P. C. I., 354), ve které teme: Die Stadt Glatz betreffend, so kónnet

Ihr dem Mar. de Belle- Isle eróffnen, dass, wenn der Churfurst von Baiem
das ganze Bóhmen unzertheilet bekáme, leh keinen Anstand nehmen
wúrde, au Glatz zu renonciren. — Téhož dne, 23. záí, oznámil Valory

Belleislovi (Sautai Débuts 336), že Fridrich povolil, však s výminkou, že

Sasko nic v echách neobdrží. — Karel Albert sám psal nco díve (21. záí)

Belleislovi: Je sentais en tout temps, combion la cession de la ville et du
cháteau de Glatz était importante, mais je le sens encore mieux aujourdhui,

que le Royaume de Bohémo me doit rester entier . . . Avšak za nedlouho

poal král vyítati Karlu Albertovi, že Imed ochotn nesvolil, jako ne-

vdk (v psaní Belleislovi 3. íjna) a uprosted íjna obdržel Belleisle dopis

Valor>'ho, že Fridrich chce pece míti Kladsko. Dno 14. íjna Belleisle,

zmíniv se, že pruská garancie dosud není vyjednána, podotýká v dopise

Karlu Albertovi: II ne nous manquera plus que celle du Roy de Prusse

qui n'a apparement été retardée qu'á cause de Glatz. Je n'ose dire á V. A.

Élect. tout ce que je pense et que je ressens á ce sujet. — Bruhl uložil do-

pisem z 16. íjna (Ar. Dr.) Biilowovi, by ekl Podewilsovi, že Sasko díve
Kladsko požadovalo pro sobe, že se ho však zeklo k vli králi Pruskému.

**) Garancie pruská ze dno I, listopadu byla doplnna zvláštním

lánkem (article séparé), podepsaným týmiž plnomocníky, ve kterém tito

plnomocníci praví, ž© a se garancie vztahuje též na jižní beh Nisy a
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Kladsko— nous sommes néanmoins convenus que, si S, M. le Roi de Prusse,

ayant égard aux representations qui Luy ont été faites par S. Exc. M. le

Mar. de Belleisle . . ., consentiroit de se relacher de la susdite lizire en

faveur du Roi de Pologne et de la ville et du Comt de Glatz en faveur

de TElecteur de Baviere . . . la cession de la lizire et de la ville et du Comté
de Glatz demeurera nulle . . . La presente disposition sera valable pour

un mois (Ar. Dr.). — Broich, dávaje o tom Fridrichovi zprávu, podotýká,

že král sám tímto lánkem, není vázán. Fridrich (P. C. I., 399) odpovdl,
že se nieho nevzdá. Postoupení Kladska Prusku stanoví se také v smlouv
z 4. listopadu, avšak ješt ped garancií pruskou, v íjnu, poíná se jednání,

pi kterém Fridrich vyslovoval ochotu za Kladsko dáti náhradu v penzích.

O tom v. jinde. •— Že Belleisle by byl nerad vidl postoupení Kladska

králi Pruskému bez náhrady, patmo z dopisu Kónigsfelda, bavorského

vyslance ve Frankfurt, Karlu Albertovi z 2. listopadu (A. Mnich.): Der

Herr Maréchal hat sehr dolieret, dass E. Churf. Durchl. mit der Grafschaft

Glatz so voreillig gewesen, da er mír ein Schreiben von dem Konig in Preussen

vorgelesen, das er sich hierumben hat woUen geldt kosten lassen, und
eben desswegen ist der separate article errichtet worden, \vodurch der

H. Maréchal noch etwas zu erhalten hoffet.



v. Válka o zem koruny eské. — Plán válený. —
Kurfirst Bavorský v Horních a Dolních Rakousích.

Válka o ddictví rakouské je jakýsi rámec, je souhrnné jméno

pro nkolik válek, z nichž zvláštního názvu se již dávno dostalo

obma válkám slezským. Mimo tento rámec zstává válka, jež

se poala již r. 1739 mezi Anglií a Španlskem.

O válce v Itálii dobe bylo povdno, že vždy ješt je pokrao-

váním velké války o ddictví španlské na poátku století 18.

Z nho za války o ddictví rakouské pro rod Habsbursko-Lotrinský

uhájena Lombardie, kterou mu potom vzala na njakou dobu

revoluce a konen, ve prospch vznikající jednotné Itálie, druhé

císaství, tedy pece zase Francie.

Není radno a není teba mniti staré, ustálené názvy, bylo

by však lze pro poátek války o ddictví rakouské, nehled k ItaUi,

užíti ješt názvu jiného, jenž by naznaoval hlavní její obsah

a význam.

Neteba ani vykládati, že pro 18. století ,,Rakousko" je

vlastn jakási anticipace, že bychom mohli vždy ješt mluviti

o zemích aneb o státech domu Rakouského. A pece pro budoucí

Rakousko má již Pragmatická sankce význam, který se nkdy
snad peceuje, který však pece tu jest. Pragmatická sankce je

program pro budoucnost, ne ješt v tom smyslu, aby ze ,,stát"
domu Rakouského vznikl jeden stát, ale pece, aby zstalo pohro-

mad všecko, co držela mladší hnie tohoto rodu, potomstvo Ferdi-

nanda I., ode dávna, a také, co k tomu ješt pibylo z ddictví

po linii starší, španlské. To všecko je Rakousko Pragmatické

sankce; to vše chtl Karel VI. zachovati pro svoje potomky.

Než ztráty v Itálii se poaly ješt za jeho života. A také válka po

jeho smrti, válka o ddictví rakouské, neskonila se beze ztrát.

Ze staré državy ztraceno Slezsko až na zbytek, který dosud pi
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našem mocnáství trvá, který pi nm zstal i po r. 1866, kdy vítz

ve válce by byl mohl ruku vztáhnouti po nm. Co ztraceno v Itálii

a co uhájeno, bylo již pipomenuto; dnes z onoho vlašského d-
dictví po španlské linii Habsburské nic nezbývá. Uhájena Belgie,

rakouské, ped tím španlské Nizozemí. Zde jest na konci války

o ddictví rakouské její hlavní djišt, zde vyhrál pro Francii

své velké bitvy syn Augusta II., Moric hrab Sasky, týž, s kterým

se setkáváme pi dobytí Prahy na poátku jejím (1741), zde hrozila

již tehdy ztráta, kterou pinesly až na konci 18. století \'y'bojné

války revoluce, jež se teprve vrátily úpln ku programu kardinála

Richelieu a jej i pekroily. Také válku v rakouském Nizozemsku

a o n mohli bychom jako pokraování války o ddictví španlské

vylouiti z války o ddictví rakouské, a tak rozumti ddictvím

rakouským jen starou državu mladší liniie rodu Rakouského, ob
koruny. eskou a Uherskou, i zem tak zv. starorakouské, tedy

ne sice Rakousko Pragmatické sankce v celém rozsahu, ale pece

ti skupiny, které tvoí podstatu mocnáství Rakouského, podle

nynjšího názvu Rakousko-Uherského, i dnes.

Dedukce bavorská vydaná tiskem i) na poátku války hlásí

se ke všem tem skupinám, ke všemu, co kdysi držel Ferdinand I.

a k emu právo ddiné satkem dcery jeho s vévodou Bavorským,

jak v ní se tvrdí, po Karlu VI. pešlo na její potomky. Než nároky

na zem starorakouské, ,,patrimoniální" majetek domu Rakou-

ského, vedou se tu ješt dále do minulosti. Což nebyla kdysi Vý-

chodní marka ástí velkého vévodství Bavorského a nemli tu

Wittelsbachové hned po vymení Babenberk lepší právo než

Habsburkové?'^) Nenapravil král Ferdinand satkem své dcery

s knížetem bavorským kivdu svého pedka Rudolfa, jenž uvedl

v tyto kraje svj vlastní rod? . . . Smlouvy svrchu dotené, zavené

v druhé polovici r. 1741, když se válka o ddictví rakouské již

poínala, jsou program této války. V nich se ze starého majetku

Habsburského vedle ,,pedního" Rakouska piznávají Karlu

Albertovi jen Horní Rakousy a Tyrolsko, Tyrolsko, o které stál

a o které se byl pokoušel již otec jeho za války o ddictví španlské.

Tyrolska se však potom válka o ddictví rakouské skoro ani ne-

dotkla; Tyrolsko nestalo se skuten pedmtem a jevištm jejím.

^) Grúndliche Ausfúhrung.

2) Podobn se pipomíná v dedukci saské z r. 1741, že markrabové

Míšeští mli právo na ddictví hned po Babenbercích.
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Karel Albert hlásil se také ke korun Uherské a protestoval proti

uherské korunovaci Marie Terezie; než smlouvy z druhé polovice

r. 1741 nic mu neslibovaly ve východní polovici nynjšího moc-

náství Rakousko- Uherského. Cechy slibovaly však již jeho

otci smlouvy s Francií, ne sice hned, ale pro budoucnost, až bude

uprázdnno — ddictví rakouské. Cechy byly nejceniijší

kus tohoto ddictví a nejcennjší pedmt sporu. Než nešlo jen

o zemi eskou, o království, šlo o korunu eskou, o zem
koruny Cesk é.^)

Koruna eská jest dílo posledních Pemyslovc a prvních

dvou Lucemburk, hla\Ti tchto; k obma starým zemím pibyly

dv nové, Slezsko a Lužice. Nehled k Braniborsku, jež pipojeno

naposled a nejdíve zase odloueno a jež vlastn pece nebylo

v pravém slova smyslu do koruny eské vtleno, svazek tchto

ty zemí se udržel nebo obnovil zase pes boue 15. století a jich

otesy, udržel se i v 17., když odboj stavovský, jenž vyšel z Cech,

zachvátil i tak zvané zem vedlejší ; ba tehdy se zdálo, že stavovská

revoluce pinese tsnjší spojení zemí koruny eské, nežli bylo

dosavadní. Než pemožení odboje a revoluce pipravilo korunu

eskou o Lužici. Štýrská linie rodu Habsburského zaplatila tuto

cenu svému saskému pomocníku, obtujíc nejmenší ze ty zemí,

aby se uhájila ve tech ostatních. Tím se však poíná dlení
koruny eské. Smlouvy z r. 1741 pinášely úplný její rozklad

;

nastane-li opravdu, o tom mla rozhodnouti válka, válka o ko-

runu eskou, o zem koruny eské.
Když ve Frankfurt byla dojednána smlouva ze dne 19. záí

r. 1741, válka se byla již poala. Poala se pozdji, nežli král Pruský

si pál, a než oekávati mohl podle toho, co byl umlouval s Belle-

islem v dubnu za jeho pobytu v hlavním stane pruském na pd
slezské. Neb v tom se král a maršálek srovnávali, že se válka má
poíti co nejdíve a že má býti vedena s dostatenými silami vojen-

») VýkJad Belleislúv, urený pro kardinála Floury, z lodna 1741

(S a u t a i 501) poíná se takto: Son Én^inence étant determinée á donnor,

á titre auxiliaire, un secours réel et effectif á TÉlecteur de Bavire pour

soutenir ses prétensions sur la couronno de Bohéme . . . Opisy znaného
potu kus ve sbírce nékdy Toepfrov (sr. pedmluvu) jsou ve Vál. archivu

Vídenském. Užil jsem jich již v posledních poznámkách pedešlé hlavy

a zvlást v této hlav. Všude, kde není udáno nic jiného, jsou v poznám-

kách citované kusy mezi opisy chovanými ve Vál, archivu Vídenském. —
O dopisech Schmettauových v. n. pozn. .14.
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skými. Avšak král sám (a víme pro) zavení smlouvy s Francií

odkládal a na stran tch, kdo mli vstoupiti do akce válené,

vadila jich nhotovost. O Bavorsku se o tom pesvdil Belleisle

sám, když tam pišel ze Slezska. Již díve Bavorsko, jehož vlastní

finance nestaily a jehož finanní hospodáství bylo špatné, pijí-

malo na své vojsko subsidie od krále Francouzského a bez subsidií

francouzských a také španlských by se nebylo mohlo na válku

o „ddictví rakouské" odvážiti. Než bželo o více, o úastenství

Francie ve válce samé.

Kardinál Fleury (pipomeme si to ješt jednou) byl by se

nejradji omezil na diplomatickou akci pi volb nástupce Karla VI.

Neml to býti František Lotrinský. Kandidatury saské neodmítal

úpln, ba asem, zdálo se, byla mu i milejší než bavorská. Než

starší tradice patily rodu Wittelsbašskému. Když se potom

Francie odhodlala k válce, bylo teba provésti zbrojení. V tom

potrvala neshoda mezi kardinálem a maršálkem, jakým postupem

se to má státi a do které míry. O kardinálu pipomíná jeden z no-

vjších francouzských historik k jeho chvále, že za nho a jeho

zásluhou byl uveden poádek do financí francouzských — na-

posled ped revolucí. Ohled na finance nebyl Fleurymu pouhou

výmluvou.*) Válka Francie s ,,královnou Uherskou a eskou"
nemla býti vlastn ani válka proti ní. Francie nepomýšlela na

nové výboje ve svj vlastn prospch. V Itálii mla býti sesílena

posice, kterou tam již mli rod Bourbonský a také král Sardinský,

spojenec ostatek vždy nespolehlivý; Francie sama nemínila se

války jižn Alp úastniti tak vydatn, jako se byla úastnila pe-
dešle, za tak zv. války o konmu polskou. Ale ani severn Alp ne-

mla to býti pro Francii válka výbojná ; hranice Francie nemly
nikde býti dále posunuty k Rýnu. Kardinálu vytýkali již vrstev-

níci, že Francie podniká válku nezištn, a podobn mu vytýkají

nkdy i novjší historikové, že to byla, jak ukázal výsledek, válka

vedená ve prospch Pruska a tím budoucího Nmecka naší doby.

Francie však neslibovala pímo králi Pruskému žádné pomoci

k dobytí Slezska, které k tomu konci králi ani nebylo teba, an již

Slezsko v tom rozsahu bezmála držel, jak je i budoucn chtl po-

držeti. Francie v smlouv z poátku ervna 1741 jen mu garanto-

*) Kardinál Bernis praví o Fleurym ve svých memoirech: II eut le

douleur de voir les finances s'épuiser, lui qui n'avait songé qu'á les rétablir

par une prudente économie, qu'on peut dire qu'il a souvent poussée trop loin.
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vála, co již ml ; slibovala v ní jen ,,diversi" jinde, která by i jemu

prospla. Tuto diversi mla zpsobiti pomoc, kterou Francie po-

skytne kurfirstu Bavorskému. Mla to býti pomoc vydatná. Urit
však ve smlouv Fridrichov s Ludvíkem XV. z ervna 1741

nebylo stanoveno, co Karel Albert s pomocí Francie má obdržeti

z ddictví rakouského, nebylo v ní vysloveno zejména, že to

má býti království eské. Ale nebylo to stanoveno ani žádnou

novou smlouvou mezi Francií a Bavorskem. Zde mly staiti

starší smlouvy, které sice slibovaly pomoc, ale bez programu

urité vymezeného, leda že v jedné ze starších smluv byly Cechy

vyteny výslovn.^) Smlouvou Frankfurtskou, obsahující návrh

na rozdlení výboje, Francie pímo nebyla vázána, pokud k smlouv
nepibyla její akcesse a garancie.

Prospch Francie nevyžadoval vlastn ani tolik, kolik obsaho-

vala smlouva Frankfurtská, tím mén vyžadoval úplnou kata-

strofu domu Rakouského, tak že by královna eská a Uherská

zstala leda jen velkovévodkyní Toskánskou. Prospchu Francie

by byla pece jen nejlépe odpovídala politika, jaká tu již byla

ped smrtí Karla VI. Tím vším si vysvtlíme, pro Fleury do války

se pouštl váhav;*) pro chtl ji vésti s nákladem menším, než

oekával král Pruský a než se domáhal Belleisle, tím se též vysvt-

luje a nabývá jakéhosi smyslu, že Francie dlouho udržovala

fikci, že nevede pímé války proti Marii Terezii, že jen dává Ba-

vorsku slíbenou pomoc na základ starších smluv, starších, nežli

byla Pragmatická sankce, jež prý nemže býti na újmu ,,právm
tetího" ; tím se vysvtluje, že vojsko francouzské táhlo do

pole jen jako vojsko pomocné — troupes auxiliaires — kurfirsta

Bavorského a pod jeho nejvyšším velením — aspo podle jména.')

5) Karel Albert sám nebyl spokojen, že nebyla zavena nová smlouva,

ustanovující, že ,,pomocné" vojsko setrvá u nho tak dlouho, pokud nebude

uveden v držení ech, Horních Rakous, Tyrolska a venkovských zemi

ve Švábsku (Heigel 366).

•) Je v tom mnoho pravdy, ovšem jinae, než Belleisle sám mínil,

když maršálek v jednom ze svých list kardinálovi podotýká (S a u t a i 269)

:

ce qui doit consoler de cette necessité (t. nutnost války), c'est la connaissance

qu'aura toute TEurope que V. Eminence Ta faite á la derniére extremit

et malgré EUe. — Je to list daný v Nymfenburce v ervnu, když pišla

zpráva o hotové smlouv Francie s Fridrichem.

') Nebyla to ostatek vc nová; také v tak zvané válce o korunu

polskou obdržel císa od Ruska jen — pomocné vojsko a Marie Terezie

J. GOLL: Vilka o zemé koruny eské. 7
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O sílu tohoto vojska potrvala ješt njakou dobu neshoda mezi

Belleislem, jenž ml býti jeho velitelem skuteným, a kardinálem,

jenž nechtl vypraviti na pomoc Bavorsku vojsko v tom potu,

jak si pál maršálek. Než i tu ustoupil Fleury, když se v ervenci

z Bavorska Belleisle odebral do Francie, kde trvaly ve Versaillu

porady od 11. do 18. dne tohoto msíce.

Porady krále Fridricha a maršálka Belleisla na konci dubna

týkaly se též plánu pro spolenou válku, pijde- li k ní, zejména

jak by se akce s obou stran, francouzsko-bavorská a pruská, podpo-

rovaly navzájem. Zdá se, že již tehdy král navrhoval, aby cílem

akce té i oné byla Víde ; aspo, když se potom rozhodl pro smlouvu

s Francií, vyslovil oekávání, že se s Belleislem setká — ped
Vídní.8)

Za tak zvané války o korunu polskou . BeUeisle navrhoval

tažení vojska francouzského od Rýna do Cech, než tenkráte jevišt

války zstalo na západ. Tažení do Cech bylo základní linií jeho

plánu pro válku r. 1741 hned na poátku toho roku, v dob, kdy

kardinál Fleury ješt nebyl k ní pln odhodlán. Praha mla býti

cílem válené výpravy. Cechy, nejcennjší majetek ,,královny

Uherské",^) pední pramen jejích píjm, budou hlavním ped-
mtem politickým v zápase, jenž nastává, a bude také hlavním

jevištm váleným.^^) Karel Albert má býti uveden do Cech,

sama pi jednání ped konvencí Schnellendorfskou již pestávala na ,,poni,oc-

néna" vojsku pruském (v. n.).

8) Fridrich zakonil psaní ze dne 30. kvtna (P. C. I., 251), kterým
Belleislovi oznamoval, že se rozhodl pro smlouvu s Francií, takto: Adieu,

cher ami, que je brle impatience de vous voir victorieux devant les portes

de Vienne et embrasser á la téte de ses troupes, comme je Tai embrassé

á la téte de miennes ... Že však díve král sám navrhoval tažení do ech,
patrno ze zprávy, kterou podal 15. bezna 1741 Valory o své rozmluvé

s králem (R a n k e 577), jenž ekl: que le roi (Ludvík) envoye seulement

10000 hommes a TÉlecteur de .Bavire et que ce prince entre en Bohéme,.

et je réponds de tout.

^) Belleisle nazývá Marii Terezii ,,královnou Uherskou" v dob, kdy
Fleury jí dává ješt obojí titul, uherský i eský.

1°) V druhé polovici ledna vypracoval Belleisle pro kardinála pí-

semný výklad, který otiskl S a u t a i (501—521) ; úel jeho je pesvditi
kardinála, že teba poslati do války vojsko dosti znané a zapoíti válku

hned v kvtnu, pi emž se ješt pedpokládá, že Marie Terezie obdrží

pomoc od Saska, Ruska i od krále Jiího jako kurfirsta. Zde koneným
cílem akce je sice Víde, ale nejbližším jsou echy (il est certain que rien
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má pijmouti hold stav eských, má býti konmován v Praze.ii)

A také pozdji, když Belleisle pišel do Bavor a když bylo lze

oekávati, že král Pruský vejde ve spolek s Francií a tím také

s kurfirstem, i potom zstávají Cechy a Praha hlavním pedmtem
i jevištm válk\', jen že k tomuto hlavnímu a pednímu jevišti

pistupuje ješt druhé, vedlejší v Horních Rakousích. Až bude
pánem Prahy, Karel Albert zmocní se též Lince a Horních Rakous.

To bude lze provésti ješt v roce 1741 ; západní Cechy a Horní

Rakousy budou opanovány vas, a tam, v Cechách a Rakousích,

zstane vojsko francouzské a bavorské rozloženo pes zimu.^^j

n'est plus capital, plus prochain et plus décisif contre la Maison Autriche
que le corps année qui entrera en Bohéme et se portera par le centre

des pays héréditaires droit sur Vienne). Belleisle oekává, že pomoc spo-

jenc Marii Terezii dovolí ponechati ve Slezsku menší vojsko, svou hlavní

brannou moc však poslati do ech (L'on doit supposer quo le Conseil de
Vienne sera assez avisé pour penser qu'il ne convient point a la situation

(les affaires de la Reine de Hongrie, non plus qu'á Tétat de ses finances,

de laisser envahir la Bohéme avec la Silésie ; c'est son plus precieux patri-

raoine, eto la Maison Autriche a toujours tiré ses plus grandes res-

sources), — Co by znamenala ztráta ech pro dm Rakouský, vytýká
Belleisle v dopise králi Ludvíkovi z 6. záí, dávaje mu zprávu, že získal

kurfirsta Mohuského pro zvolení Karla Alberta, takto (S a u t a i, Débuts

278): ... V. Majesté exécute ce qu'aucun de ses glorieux prédécesseurs

n'a pu faire ; Maltre et dépositaire des voix qui décident de Télection, EUe
donne pour empereur á TAllemagne un prince qui en est non seulement

digne par ses qualités personelles, mais encore par son attachement pour
la France et par Ja reconnaissance qu'il en gardera toute sa vie. Votre

Majesté le va mettre en possession de la meilleure partie des États une
maison toujours ennemie de la sienne . . .

") Zdi svého pobytu v Bavorsku Belleisle složil kolem 1. ervna n-
kolik výklad urených pro kardinála Fleury. I zde se zmiuje o korunovaci

(Sautai 578): En consultant les motifs politiques, il convient essen-

liellement á l'ÉIecíeur de se mettre en possession du royaume de Bohéme,
de s'en faire couionner roi dans la capitale, y convoquer les États et de

s'y íaire préter serment. On sent toutes les consequences et toutes les,

suites de cette démarche. — V dopise ze dne 12. ervence (Sautai 414)

pipomíná Belleislovi Tórring, že teba setrvati pi tažení do ech, aby
byl Karel Albert v as korunován, protože se korunovace Marie Terezie

oekává v záí.

**) S dopisem ze dne 3. ervna poslal Belleisle z Nymfenburka Ame-
lotovi plán operace válené, který otiskl Sautai 576. V té dob ješté

nebyla pišla zpráva o smlouvé Francie s králem Pruským. Kdyby byl

král (vykládá Belleisle) zavel smlouvu hned v beznu, bylo by so mohlo
a melo poíti vpádem do Horních Rakous, bylo by so táhlo dále až k Vídni

7*
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Také potom, když bylo již lze poítati se Saskem aspo potud,

že se nepidá k Marii Terezii, když Fleury ustoupil ped Belleislem,

co do potu pomocného francouzského vojska, když již bylo stano-

veno, že první jeho oddlení pejde pes Rýn 15. srpna, i tu zstává

Praha pedním a hlavním pedmtem a cílem. V plánu váleném

objevuje se jen potud zmna, že má dvoje vojsko, oboje fran-

couzsko-bavorské, vtrhnouti do Cech, jedno, pi kterém bude

kurfirst sám, z Rakous od Lince pes Budjovice, druhé od západu

z Horní Falce pes Plze; po spojení na eské pd potáhnou

spolen ku Praze .^^)

a ped Vídní by se byly diktovaly výminky míru; Neipperg by byl nej-

spíše ustoupil ze Slezska k Vídni a král Pruský by byl táhl za ním, jej po-

razil a ped Vídní se spojil s kurfirstem Bavorským. Dále ve svém výkladu

poítá Belleisle s tím, že král Pruský, nespoj í-li se s Francií, bude aspo
neutrálním. V tom pípad by jist rakouské vojsko se obrátilo do ech'
ku Praze, proto musí býti vojsko francouzsko-bavorské dosti silné, aby se

v as zmocnilo Prahy. — Na to, co bylo možno, kdyby se byl Fridrich roz-

hodl díve, naráží nejspíše Belleisle i v pozdjším dopise Karlu Albertova

(ze dne 14. íjna. Brogli e II., 353), v nmž praví: Je sais bien que le Roy
de Prusse le (le sige de Vienne) conseille, je l'ai desiré tout le premiér, et

Tentreprise en et été de tout point plus glorieuse, plus utile et une plus

facile et plus sre exécution, que celle de Prague, si nous avionš pu agir

deux mois plus tót . . .

13) Plán byl stanoven za pobytu Belleislova ve Francii a vyložen

od nho Karlu Albertovi v dlouhém dopise daném z Versaillu 24. ervence,

který otiskl Sautai (614^-625). Srovn. Erbfolgekrieg IV., 87.

— První plán, podle kterého by bylo celé vojsko francouzsko-bavorské

vtrhlo do ech od západu, ml i potom pívržence mezi vyššími dstoj-

níky francouzskými. Hrab Mortaigne, jenž v srpnu se odvážil do

západních ech na výzvdy, v dopise Belleislovi ze dne 23. srpna (Sautai
Débuts 210) lituje upuštní od prvého plánu také proto, že by západní

echy byly poskytly nejlepší výhody pro výživu vojska (car nous . . . tom-

berions dans une quantité de subsistances étonnantes, car la Bohéme relle-

ment est á étonner par sa beauté). Jiní, kurfirst sám, Torring, Beauvau,

chtli ke konci srpna proti tomu omeziti akci v Horní Falci na defensivu.

U kurfirsta padly pi tom na váhu též politické motivy, Fleury mu zprvu

mimo echy dával jen ješt zem venkovské a Tyroly, Horní Rakousy pi-

dával teprva pozdji. Karel Albert chtl však hned naped opanovati

zemi, která mu potom dána byla smlouvou Frankfurtskou, totiž H. Ra-

kousy, a to ješt díve než echy. O msíc díve (31. ervence) psal Karel

Albert Belleislovi: Je suis toujours avis qu'il faudroit, s'il est possible,

commencer par la grande entreprise de la Bohéme, Prague n'est pas si

fot, comme nous Tavons cru ... A odpovídaje na dopis Belleislv o zmn
plánu: J'ai été ravi par vos lettres que nous ne nous éloignons point de
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v srpnu r. 1741 poslal Fridrich ke kurfirstovi Bavorskému
Schmettaua.

Samuel Schmettau pocházel z rodiny slezské. Prošel

školou Eugena Savojského a byl od Marie Terezie na poátku její

vlády jmenován maršálkem. Než v té chvíli odešel a vstoupil do
služeb krále Pruského, jenž se stával pánem Slezska. Stalo se to

za okolností, kterými se Schmettau objevuje jako pebhlík.
Nám se zde však jedná o úlohu, která jemu pipadla u Karla

Alberta.14)

Král Pruský netrpliv naléhal, aby se válená -akce poala
co nejdíve, aby se vedla, jak on chtl a žádal. V tom smyslu ml
na kurfirsta psobiti Schmettau. Schmettau dosáhl tolik, že Karel

Albert, neekaje, až tu budou Francouzové, pekroil hranice

homorakouské bez nich dne 11. záí.^^) Nežli však vjel do Lince

(15. záí), byly tu již první oddíly francouzské. Podle jména Karel

Albert byl nejvyšším velitelem Bavorv i Francouzv, jemu na
pomoc poslaných, skuteným velitelem ml býti Belleisle, jenž

však zstával ve Frankfurt a pipravoval volbu kurfirstovu za

císae; 1^) nepítomného zastupoval L e u v i 1 1 e. Do konce msíce

notre premiér objet qui est la Bohéme, et qu'il ne s'agit que du chemin
qu'il convient pour y aller (totiž pes Rakousy od Lince).

") Teba pipomenouti, že již otec jeho byl ve službách pruských.

Schmettau sám znal dobe echy a Moravu, ml také a pinesl s sebou
mapy. Vyšel ze školy Eugenovy a ml za sebou znané zkušenosti. Fridrich

znal Schmettaua již z té doby, kdy sám byl s vojskem pruským na Rýne
za války o korunu polskou, kamž jej otec poslal, aby též prošel školou

Eugenovou. — V následujícím užito též dosud nevydaných dopis Schmet-
tauových králi v Archivu Berhnském. Dopisy Fridrichovy jsou v P o 1.

C o r r. — Dopisy Schmettauovy jsou nkdy vlastnoruní.

") Ostatek také Belleisle v ervnu pokládal za možné, že by Bavoi
zaali bez Francouzv.

*•) Kdyby se ukázala poteba, ml Belleisle od svého krále plnou
moc vésti vojsko francouzské podle vlastního uznání, tebas i proti vli
kuríirstov. — Belleisle doufal, že pijde k vojsku v as, aby mohl býti

pítomen pi opanování Prahy. V dopise kurfirstovi ze dne 14. ervence
píše: II y a lieu de croire que je serai alors libe et en état de pouvoir me
rendre pres de votre personne, y prendre le commandoment des troupes

du Roi souš les ordres de V. Alt. El., et entreprondre la conquéto do Prague.
— A na jiném míst: Je regardorai comme le plus beau et lo plus heureux
jour de ma vie celui o je pourrai saluer V. Alt. El. roi de Bohéme dans
Prague, en attendant celui assister a son couronnement á Francfort.



102

Karel Albert opanoval Horní Rakousy skoro beze všeho boje

dne 2. íjna pijal v Linci hold stav zemských.

Mezi tím vojsko postoupilo k Enži a táhlo dále do Dolních

Rakous. Karel Albert, kdykoli podléhal dvojímu vlivu, nedovedl

se rozhodovati urit.i^) Stoje pod vlivem Schmettauovým a tím

krále Pruského, upouštl od Prahy a obracel se k Vídni, kam jej

posílal král.

Dne 26. záí, od hranic Dolních Rakous, z Enže, odkud se

potom na krátko vrátil k holdu do Lince, vyložil svj anebo spíše

Schmettauv plán v dopise Belleislovi; tu již penechával opano-

vání Prahy vojsku, jež pijde do Cech od západu, sám však chtl
j

postoupiti až k samé Vídni a z ležení ped Vídní diktovati mír

Marii Terezii.18) Než v té chvíli picházely mu již pochybnosti.

Karel Albert pi svém plánu poítal se souinností Sas i Prus.
Sašové nezstanou v Cechách, nýbrž potáhnou do Moravy, aby ji

opanovali pro sebe, do Moravy potáhne také král Pruský za Neip-

pergem, když Neipperg ustoupí ze Slezska, aby pispl na pomoc
Vídni ; ^^) trojí vojsko spojí se spolu a vkroí mu do cesty. Než —
lze skuten poítati s vojskem pruským, když král Fridrich již

prohlašoval, že míní tento rok zakoniti svou úlohu na poli váleném
vzetím Nisy? Proto posílal kurfirst svj dlouhý dopis Belleislovi,

aby jej získal pro svj plán a skrze nho též krále Fridricha, takže

by král upustil od úmyslu popáti svému vojsku, které stálo v poli

již od prosince, oddechu v zimních kvartýrech ve Slezsku.^o)

1'') Schmettau praví v jednom ze svých dopis: L'électeur n'est

maitre aucune de ses volontés. — Kurfirst vdl již ped píchodem
Schmettauovým, co si král peje.

1®) Le coup de parti est de jetter la consternation dans Vienne et de
forcer la Grande Duchesse (Karel Albert dává Marii Terezii jen tento titul)

á demander la paix.

1^) ... si M. de Neipperg prenoit le parti de se retirer verš Vienne,^

Tarmée de la Prusse et celle de Saxe pourroient se joindre a la mienne, e1

c'est de cette fa^on qu'on imposeroit la loi aux Autrichiens et que le sig€

de Vienne ne trouveroit pas de grandes difficultés, lorsque en méme temps
1'arme de gauche s'empareroit de Prague et tout le Royaume de Bohme.1
— Svj plán vyložil kurfirst také králi Fridrichovi v dopisu ze dne 24. záí,]

ve kterém zárove prosí, aby poslal svá dla do ech k obležení Prahy,

sám však spojil se s ním: II ne me reste qu'á souhaiter que nous puissioní

nous approcher assez pour nous joindre . . .

^°) ... Voilá qu'il étoit mon dessein. Mais tout est déconcerté, si k
Roy de Prusse consiste de vouloir séparer ses trouppes, — Podobn v nej-
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Kdyby aspo Belleisle pohnul krále, aby rozložil své vojsko na
zimu na Morav a v Dolních Rakousích, pak bude lze zaíti nový
válený rok obležením Vídn anebo snad pece obležením Vídn
ješt zakoniti válenou akci tohoto roku!

Než ješt poslal do Bavor Schmettaua, král Fridrich vyzýval

Karla Alberta, aby ješt díve, než pijdou Francouzové, vtrhl

do Horních Rakous, zmocnil se Lince a potom táhl dále k Vídni.

Kurfirst tehdy a ješt dlouho potom zstával pi tom, co

bylo lunluveno s Belleislem,^!) a pi emž jej Belleisle sám

bližším dopise z 29. záí: Cest sur vous que je compte pour détourner le

Rov de Prusse de séparer son anuée; s'il le fait, toutes mes vues sont dé-

rangées . . . Nco pozdji, 3. íjna, píše Belleislovi Tórring: Seroit-il pos-

sible que le Roy de Prusse piqué, comme il est contre la cour de Vienne,

ne voult pas concourrir á la mettre dans la necessité absolue de demander
la paix a telle condition qu'on voudra lui imposer ? Cétoit pourtant le dessein

et le projet du Roy de Prusse que TElecteur ne fait que suivre, et M. de

Schmettau fait au moins semblant de ne pas douter que le Roy son Maítre

ne se conforme aux désirs de TElecteur. — Kurfirst sám domlouvá králi

v dopise z Enže 28. záí: Je suis persuadé que V. M. suivra le général de
Neuperg de quelque cóté qu'il puisse se tourner ; aussi rien ne m'empéchera
de marcher droit á Vienne pour exécuter votre projet, Sire, et je veux prouver
par lá les égards que j'aurai toujours pour vos avis éclairés . . . Ainsí nous
n'avons pas un moment á perdre pour agir dans un si parfait concert, qu'il

ne reste á M. de Neuperg autre parti á prendre que de se renfermer dans
la ville de Vienne que nous assiégerons ou bloquerons suivant ce que les

circonstances nous permetteront ... V pozdjších dopisech (z 2., z 10. íjna)

vyslovuje oekávání, potáhne-li Neipperg místo k Vídni do ech, že Fridrich

pjde za ním.

") K svému psaní Karlu Albertovi z 30. ervna (P. C. I., 266) Fridrich

pidal pílohu nadepsanou: Raisons qui doivent engager
Télecteur de Bavire a gir le plustót possible en
A u t r i c h e. Zde teme: . . . il faudrait qu'il prlt Passau, Linz et que,

cótoyant le Danube, il marchát droit á Vienne. S'il trouve les ennemis en
son chemin, il lui sera facile de les défaire, et en marchant á la capitale, il

coupe la racine á Tarbre autrichien, dont la chut par consequence doit

s'ensuivre. — Ve své odpovdi z 16. ervence kurfirst praví: Na to, aby ješt
v tom roce pišlo k obleženi Vídn anebo aby aspo vojsko na zimu bylo

rozloženo až do Dolních Rakous, je již pozd. Proto kurfirst a Belleisle

so dohodli: qu'il n'y avoit point autre parti á prendre que de porter

le fot de la guerre en Bohéme, de marcher brusquoment á Prague, de s'en

^mparer á quelque prix que ce soit . . . Pak bude lze obrátit se do Horních
U kms a zakoniti ten rok opanováním této zem až k li^nži. Již zde vy-
slovuje kurfirst oekávání, že král potáhne za Neippergem, kdyby Neipperg
zo Slozskíi ustoupil do ech. — Schmettau hned v první audienci, kterou
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udržoval.22) -^^^ také Belleisle, poítaje již na jisto se Sasy, pi-

pouštl na krátko, že by se po pádu Prahy ješt v tom roce mohlo

pistoupiti k obležení Vídn, zvlášt kdyby král Pruský poslal ást
své tžké artillerie do Rakous.^^) Avšak zanedlouho již by se byl

ml v Nymfenburce 11. srpna, snažil se pemluviti kurfirsta k taženi až

k Vídni, a to co nejdíve, teba bez Francouzv ; na to že staí 12.000 muž

;

Víde jako pevnost že má povst nezaslouženou, kterou si kdysi získala

obranou proti Turkm, Turci však že útok svj zaídili špatn; také tím

lákal Karla Alberta, že velká ást Uher se prohlásí pro nho, až se piblíží

k hranicím; nevzdá-li se Víde, bude, co je vojska v echách, odvoláno

a echy pak pipadnou kurfirstovi bez boje. Nco pozdji (12. srpna)

Schmettau pidával nový dvod; teba spchat, pokud král Fridrich stojí

v poli a než rozloží své vojsko pes zimu a popeje mu klidu. Za nedlouho

dosáhl Schmettau tolik, že ve vojenské porad nkolik dní pozdji, které se

úastnili kurfirst sám, Tórring, Beauvau a hrab Mortaigne, jenž pišel

naped do Bavor jako ,,Maréchal de Camp", bylo rozhodnutí, má-li se

táhnout z Horních Rakous hned do ech nebo postoupiti dále, odloženo

až po vzetí Lince. Pozdji se Beauvau njakou dobu pidržoval Schmettaua,

kdežto Mortaigne, dvrník Belleislv, astji stál proti nmu. Hned po

opanování Lince pidal se Beauvau k Schmettauovi, jenž navrhoval další

tažení smrem k Vídni a to tak, aby pední voj postoupil až k Sv. Hippo-

lytu a na levém behu Dunaje až k Tulnu a ješt dále. O Karlu Albertovi

Schmettau podotýká: L'Electeur avoit déjá gouté mon projet, lorsque je

luy en ai parl seul, mais le Comte de Therin (Tórring) le tient actuellement

en balance. (Podle relací Schmettauových v Berl. Ar.) — Kurfirst sám,

oznamuje z Lince 16. záí Fridrichovi svj vjezd do hlavního msta Horních

Rakous, podotýká, že jeho píchod do této zem vzbuzuje obavy ve Vídni,

které chce ješt rozmnožiti tím, že postoupí až k Enži, ale potom dodává:

. , . Aprs cela, je ne perderai pas un moment de temps pour aller á mon
grand dessein qui est toujours la Bohéme, parce que la saison ne permet

plus de songer au sige de Vienne á moins que V, M. ne fút á portée de se

joindre á moi.

22) V dopise Tórringovi, jenž byl pro pobyt v Horních Rakousích

vymil dobu dvou nedl jako dostatenou, odpovídá 15. srpna Belleisle,

že by bylo vždy lépe táhnouti co nejdíve do ech. A dodává: Je pense

de plus en plus que TElecteur ne peut trop tót se mettre en possession

de ce Royaume, et que cet objet mérite toute preference . . . Belleisle

v tomto dopise také pipomíná, že se vyslovil rozhodn proti návrhu

krále Fridricha (je crois lui avoir demontré mathematiquement rimpossibilité

absolue)

.

23) V dopise Karlu Albertovi ze dne 16. záí: L'union et la marche

des troupes de Saxe et le secours de leur artillerie peuvent rendre le sige

de Prague si court et si facile que ce n'est peut-étre pas une chimre en-
visager qu'on pourroit encore faire le sige de Vienne . . . Srovn. též dopis

Saulv z Frankfurtu 22. záí. Ziekursch 88.
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maršálek spokojil, kdyby vedle Sas také král Fridrich rozložil svoje

vojsko na zimu z Moravy až do Rakous, až k Dunaji, ale bez oeká-
vání, že by se král sám chtl spojiti s Karlem Albertem a tak ui-

niti skutené obležení \'ídn možným.2^) Belleisle se však neodvážil

pedpovídati bezpen, že král potáhne za Neippergem do Moravy,

sliboval však, že se piece pokusí, aby ho k tomu piml.^^) Podaí-li

se to, ml sice Karel Albert postoupiti ješt nco dále, než tak, že

by se v as obrátil zpátky, táhl do Cech a dotáhl ku Praze nejdéle

do prostedka msíce listopadu .2^) Belleisle pi tom doufal, že

Neipperg bude nucen ustoupiti až do Uher, ale vždy jen tehdy,

pjde-li za ním král Pruský do Moravy. Díve král byl naléhal

na tažení až k Vídni, ba na obležení Vídn, v té dob však, když

Belleisle sám schvaloval, aby po opanování Horních Rakous se

táhlo do Rakous Dolních, zvlášt proto, aby obsazeny byly Dolní

Rakousy na levém behu Dunaje až k hranicím uherským, tu

již nemohl poítati na pruskou pomoc, a již hlásily se u nho
obavy a pochybnosti, zdali král potáhne za Neippergem do Moravy,

až Neipperg odejde ze Slezska, zdali nezstane ve Slezsku,^')

takže Neipperg odejde bez pekážek.

Pijav hold stav Homorakouských v Linci (2. íjna), odešel

kurfirst do Dolních Rakous k vojsku. Odtud oznámil Belleislovi, ^s)

že vyhoví jeho posledním radám potud, že pošle s ástí vojska

^) v dopise Karlu Albertovi 1. íjna: Je sens tout 1'avantage qu'il

y auroit á attaquer Vienne et profiter de la consternation qui y rgne, mais

le Roy de Prusse étant á ce sujet intraitable, V. A. Elect, est forcée de se

bomer pour cette campagne a la conquéte entire de la Bohéme et de la

haute Autriche et serrer Vienne de pres par nos quartiers hiver. Et pour

cet efet il faut occuper toute la rive gauche jusqu'á la Morava. II restera

á convenir, quel sera le partage des Saxons et quel sera celui des Prussiens

dans les parties de la basse Autriche, qui bordent le Danube jusqu'á l'em-

bouchure de la dite riviée de Morava dans ce fleuve. Sr. H e i g e 1 205.

**) Belleisle kurfirstovi 3. íjna: J'espre que ce Prince n'en usera

pas ainsi, je lui en représente bien vivement les consequences,

'•) Belleisle kurfirstovi 4. íjna: Chacque jour qu'on pourra gagner

au de9a sera une petite victoire . . . Belleisle byl nespokojen, že druhé

vojsko, jež melo pijíti od Horní Falce, poád ješt není v echách.
*^ ... U est bien décidé que le Roy de Prusse ne vous aidera point

pour le siége de Vienne, auquel il est par consequent impossible de songer . . .

Nous serons bien heureux, si nous parvenons á engager ce Prince á suivre

M. de Neuperg, lorsqu'Jl quittera la haute Silésie (v dopise z 4. íjna).

*•) V dopise daném v Ipsu 8. íjna.
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do Cech Torringa naped, sám však postoupí dále smrem k \^ídni,

nevzdávaje se pi tom ješt zcela nadje, že král Pruský neodepe
své kooperace a potáhne za Neippergem do Moravy.^^) Chtl se

potom po njakém ase odebrati do Cech sám a vésti vojsko,

jež tam již bude, ku Praze. Až padne Praha (kurfirst doufal, že

obležení Prahy nepotrvá dlouho), odvede ást svého vojska zpátky

do Rakous— až k Vídni, kam mezi tím dotáhne vojsko francouzské,

jež zstane v Dolních Rakousích.^*^) Nežli však postoupil dále

v Rakousích, picházely mu nové obavy a pochybnosti s jiné

strany. 31) Kdy vstoupí do akce Sasko? Bude lze poítati s jeho

kooperací? Potáhnou Sašové opravdu do Moravy? Snad zstanou
v Cechách, v právo od Labe, a budou žádati, aby on okupoval

rakouskou tvrt nad Manhartem pro n, ale tak, že by ji pozdji

chtli vymniti za eské Zálabí, o které vždy tolik stojí.^^j ^ pece
nechtl, ani kdyby Sašové nepišli na Moravu, vzdáti se svého

nového zámru, ^) obraceje své nadje pece zase ke králi Pruskému.

Vždy to byl jeho plán, který chtl provésti. A tebas i bez

Sas.a bez Prus, Karel Albert se nemohl odpoutati od pedstavy,

kterou v nm byli vzbudili Fridrich a Schmettau, že, stoje ped

28) II est bien important que le Roy de Prusse ne laisse pas M. do

Neipperg le maltre de se porter o il voudra; je lui ai fait lá-dessus les tc

présentations convenables sans paroítre informé qu'i] pensát á, séparer sc-

trouppes pour les mettre en quartiers hiver (tamtéž).

3") Karel Albert ve dvou dopisech Belleislovi z Ipsu 8. a 9. íjna.

Sasm pi tom uroval jen úlohu zaujmouti Obermanhartsberk, tedy

ást Dolních Rakous, která jim pipadala podle smlouvy Frankfurtské.

— Kurfirst doufal, že po spojení Torringa s vojskem, jež pijde z Horní

Falce, potáhne v ele 30.000 muž ku Praze. Ob vojska se mla podle

dopisu z 8. íjna spojiti u Písku, podle dopisu z 9. íjna u Berouna. V echách
nebude žádného vojska, jež by mu pekáželo, ježto bude povoláno po-

dobn jako Neippergovo z ech na ochranu Vídn do Rakous. — V dopise

ze dne 9. íjna kurfirst dodává: Cétoit précisement le projet du Roy de

Prusse de suivre le Danube et méme de faire le sige de Vienne qu'il m'avoit

conseiUé, de sort qu'il est bien surprenant que ce Prince ne veuille plus

marcher de ce cóté . . . Nicmén doufal, že Neipperg nepronikne až k Vídni,

nýbrž bude nucen k ústupu do Uher.

31) V dopise Belleislovi, daném z Ipsu 11. íjna, podotýká, že tytoj

obavy se zakládají na zprávách, jež obdržel z Drážan.
^) II est aisé á voir par lá que cette partie de la Bohéme lui (roi d

Pologne) tient toujours á coeur.

33) Quoiqu'il en soit, je n'en exécuterai pas moins le projet dont j<

vous ai fait part.
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branami Vídn, bude pedpisovati dcei posledního císae z rodu

Habsburského výminky míru! A kdyby pece Sašové a Prusové

pišH, nevstoupí do Vídn jako \átz? ^)

Nedlouho potom nastal u Karla Alberta obrat. Zpsobil jej

Fridrich svým psaním ze dne 7. íjna.^) Král v nm vyslovuje

své podivem', které zní jako výitka, že ješt kurfirst nepostoupil

daleko od hranic obojích Rakous, kdežto podle jeho oekávání

ml by již státi pedvoj jeho vojska ped branami Vídn.3^) Kurfirst

sám ml by co nejrychleji táhnouti k Vídni ; kdyby se pak obrátil

do Moravy, smrem k Brnu, kdyby z Cech pišli Sašové a kdyb}'

on, král Pruský sám, se zachoval podobn, octl by se Neipperg

mezi trojím vojskem a Marie Terezie by zstala odkázána jenom

na pomoc, která by jí pišla z Uher.^^) Na Prahu staí vojsko,

jež pijde od západu, Sašové pošlou ku Praze svá dla (Fridrich

již vdl, že to Belleislovi slíbili), král sám však svoji artillerii —
kurfirst byl za to žádal — ku Praze poslati nemže. Praha je ve-

dlejší vcí, hlavní je, aby Neippergovo vojsko se nedostalo k Vídni,

sice na jae, až se zdvojnásobí posilami z Uher, bude teba podni-

kati s vtšími obtížemi, co nyní by se provedlo snadno . . .

^) J'écris encore au Roy de Prusse, á qui je continue insinuer la

necessité de mettre encore cette année les choses au point de forcer la

Grande Duchesse de demander la paix á quel prix que ce soit . . . Ovšem, bez

Sasú a Prus by nov>' plán bylo nesnadno provésti, ale ani potom, se ho

kurfirst nevzdává zcela. Dopis z 11. íjna má PS., jež se poíná takto:

11 est bien dommage que le Roi de Prusse ot les Saxons ne soient pas déjá

dans les voisinages, car alors Vienne seroit a nous sans faute ... V té chvíli,

než psaní odesláno, oznámil kurfirstovi hrab Moric, že Sašové vytrhnou

do pole v nejbhžších dnech. Kurfirst dodává: ... si cela étoit, j'en serois

bien content, naais je le souhaite plus, que je n'espre.

>*) Psaní Fridrichovo Karel Albert neudává datem, nemže to však

býti než psaní ze dne 7. íjna (P. C. I., 368), které kurfirst, obdržev je

14. íjna, poslal Belleislovi hned následujícího dne zárove se svým
psaním.

»•) J'avais espéré que la téte de Son armée occuperait déjá les fau-

bourgs de Vienne, et je me flatte du moins qu'elle y arrivera bientót.

") ... si EUe avan9ait alors verš la Moravie, . . . verš Briinn, que

ks Saxons en íissent autant par la Bohéme, et que je fisse un mouvement
somblable par la Hauto-Silésie (což zní dosti neurité), Neipperg . . . sorait

sroment accablé par ces trois armées, et il ne resterait plus de ressources

á la Reine qu'en des vagabonds de Hongrie, dos Cravates et des hussards. —
Pro král psal jen opatrn: par la Haute Silésie, vysvtluje se konvencí

Schnellendorskou ze dne 9. íjna. Dopis králv je složen 2 dni ped tím.
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Psaní, jak se zdálo, slibovalo konen, o Karel Albert tolik

stál, kooperaci krále Pruského, ovšem velmi neurit, a pece

kurfirst, oznamuje Belleislovi, že ho král opt posílá k Vídni, ohlásil

zárove, že pokládá za hlavní vc opanování Cech, ^s) kamž po-

táhne co nevidt sám. Psaní krále Pruského Karla Alberta neuspoko-

jovalo, nýbrž vzbuzovalo v nm obavy ješt vážnjší .3^)

Obavy kurfirstovy nabyly záhy uritjšího obsahu, když

picházely s rozliných stran zprávy, že se konen pece poda-

ilo, co mu již díve asto bylo hrozilo, že se totiž Fridrich a Marie

Terezie dohodh. A práv proto se rozhodl, když posílal Belleislovi

psaní Fridrichovo (bylo to 1. íjna a kurfirst byl v Ipsu v Dolních

Rakousích), že potáhne pece ješt nco dále, jak také radil Schmet-

tau, že postoupí až k Sv. Hippolytu,*^) aby nevzbudil hnvu krále

Pruského. A práv proto také se nedlouho potom, když pišel do

Melku,4i) odhodlal obtovati Kladsko. A tu se již celý prbh vcí

od opanování Horních Rakous poal kurfirstovi jeviti v jiném

38) Je ne disconviens pas que ce projet (co navrhuje ve svém. psaní

Fridrich) n'et pu s'exécuter, et je n'en étois pas éloigné, mais notre objet

principál étant de nous rendre maitres de Bohéme, nous n'avons pas

un moment á perdre et nous pouvons nous flatter y réussir encore.

3®) Psaní kurfirstovo má P. S. tohoto znni: En ce moment je viens

apprendre que Neupperg doit avoir quitté le Roy de Prusse. Cette nou-

velle mérite confirmation, mais en tant qu'elle est vraie, elle háte notre

jonction par Budweis. Je ne S9ais, mais cette dernire lettre du Roy de

Prusse qui me marque beaucoup de froideur m'inquite. II faut tout faire

au monde pour nous le conserver.

*") Také vojenská rada se vyslovila již 13. íjna pro postup až k Sv.

Hippolytu.
*i) Z Melku dne 19. íjna oznamuje Belleislovi: II s'agit á présent

de prendre un parti, et dans les circonstances présentes je sens la necessité

avoir le Roy de Prusse a quelque prix que ce soit ... Je me détermine

donc ... á lui céder Glatz . . . Cependant je crois qu'en faisant au Roi

de Prusse un aussi grand sacrifice, il faudroit, qu'il Tachetát par une

somme argent . . . et qu'il s'engageát a concourrir au succs de nos opé-

rations et a ne point séparer ses trouppes pour les mettre en quartiera

hiver. J'écris dono en ce sens-lá au Comte de Terring ... a qui je marque

cependant de ménager la délicatesse ou, pour mieux dire, Thonneur di

Roi de Prusse, par ce que je sens de quelle conséquence il est de ne li

fournir point de prétextes de se jetter peut-étre dans le parti de la Grande

Duchesse ... V P. S. oznamuje Belleislovi, že obdržel psaní své tchýn,
vdovy Josefovy, císaovny Amalie, oznamující, že mír je skuten uzaven.
A již také ml zprávu, že Fridrich obléhá sice Nisu, ale jen na oko (poi

form).
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svtle; všechnu vinu, že neobrátil se hned z Lince do Cech, jak

bylo umluveno s Belleislem, piítal králi Pruskému, jakoby se

bylo vše, co následovalo, stalo z pinucení a proti jeho vlastní

vli.'*^) Schmettau se mu poal jeviti jako svdce a škdce .*3)

*^) V druhém psaní z Melku 19. íjna praví, že ho Schmettau od-

vrátil od tažení z Lince do Budjovic tvrzením, že tato cesta je neschdná.

A tu teme dále: 11 (Schmettau) me représenta méme que le Roi de Prusse

le desiroit absolument (t. aby táhl k Vídni), ainsi que c'étoit toujourá son

projet; je me suis prété bien á contre-coeur á ces représentations, princi

-

palement pour ne pas désobUger le Roi de Prusse . . . Ješt dále v tomto

jakémsi upravování minulosti šel v dopise, který Belleislovi poslal 2. listo-

padu z Enže, když tam pišel na zpátením tažení (cituji podle originálu

v Ar. E. v Paíži): J*ay receu, Monsieur mon cher Mareschal, la lettre que

vous avez bien voulu m'ecrire du 28 Octobre, et ve ce que vous me
marquez sur le pian auquel j 'ay été obligé de me fixer, aprs que, par pure

complaisance . . . poiur le Roy de Prusse et pour ne pas le perdre, je me
suis engagé de passer l'Ens et de faire cette maudite pointe qui n'a jamais

été de mon gout; car pour le siege de Vienne, je Tay regardé si bien, moy
meme aussy bien que vous, comme une pure chimée, que je n'ay jamais

songéy faire descendre une seule piece de canons ; ainsy toujours occupé

de la Bohéme et du Siege de Pragues, je n'ay songé qu'á ma gauche, dans

le tems que le Roy de Prusse qui me vouloit dans les faubourgs de Vienne

m'a toujours fait aller en avant, et c'est ce qui m'a fait allonger cette

pointe, mais ne me Ta pas fait faire assés promptement, puisque je me
suis toujours arresté pour regarder ma gauche. — Podobn, teba v menší

míe, lze povdti o Belleislovi, že si upravoval minulost. K dopisu kur-

firstovu z 19. íjna odpovdl výitkami, že se Karel Albert uchýlil od

prvního plánu: le sage projet de conquérir la haute Autriche . . . pour

attendre Tarrivé , . , du reste de armée (Francouzv) et de s'occuper

uniquement de la conquéte de Prague et de la Bohéme ... A totéž lze

íci o jiném dopise Belleislovi z 28. íjna: Je dispute depuis deux mois

avec ce prince (s Fridrichem) contre une pareille resolution (t. po vzetí

Nisy nic dále nepodnikati) . . . et c'est par cette raison que je n'ai cessé

demander á M. de Beauvau, de méme qu'á M. de Sechelles et de Mortaigne,

de vous en rendre compte que Tattaque de Vienne étoit une chimre, qu'il

falloit uniquement s'occuper de la Bohéme et du sige de Prague, et pro-

fiter du temps de la foiblesso des Autrichiens et que M. de Neipperg étoit

lonu en échec par le Roy de Prusse, pour en faire toutes ses dispositions . . .

I3elleisle zde zapomnl, co sám napsal kurfirstovi 16. záí (srovn. v pozn. 23)

o obležení Vídn ješt v tom roce (que ce n'est peut-étre pas une chimre —
ovšem až po pádu Prahy).

*») V dopise z 23. ijna, odpovídaje na dopis kurftrstúv z 19. t. m.,

praví Belleisle: M. de Schmettau ne manque pas de capacité, mais il n'a

jamais conseillé V. A. Elect, que dans les vues de son maltre, et s'est fot

peu embarassé de vos intéréts. Le Roi de Prusse n'étoit occupé que de
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v Sv. Hippolytu byl kurfirst od 21.—29. íjnu. A zde se

konen rozhodlo na dobro, že se nepjde ješt dále k Vídni,**) že

prendre Neisse et ne pouvant en déplacer M. de Neipperg, il vouloit,

á quelque prix que ce ft, que vos mouvemens sur Vienne fissent cet effet . . .

Tento soud o Schmettauovi teba ne sice opraviti, ale pece doplniti. Je
pravda, že Fridrich chtl, aby kurfirst táhl k Vídni, že Schmettau k tonau

domlouval, že Schmettau také oekával, že tažení k Vídni zpsobí ustou-

peni Neipperga ze Slezska. V nkterých svých dopisech králi Fridrichovi

se vyslovuje skuten tak, jako by jen na tom záleželo. Tak v dopise daném
ješt z Mnichova 21. srpna, kde oekává, že již vzetí Lince staí, aby
Neipperg táhl Vídni na pomoc ; i kdyby v tom roce opravdu obležení Vidné
již nebylo možné, teba vždy jím hrozit (il faut pour 1'intérét de V. M.

le bien faire croire). Podobn v dopise z 10. záí, kde pedpovídá, že kur-

first asi bude chtít z Lince táhnouti do ech, ale dodává: mais tant que
je pourrai et que V. M. ne m'ordonne le contraire, je le tiendrai attaché

au Danube, tant qu'avec bonnes raisons et sans commettre aucunement
V. M. ... cela se pourra faire (toto místo je v dopise šifrováno). Ješt
vtší podezení mže vzbuditi dopis z 15. záí, kde Schmettau oznamuje,

že navrhuje, aby ást vojska postoupila až k sv. Hippolytu a odtud aby
byl vyslán njaký oddíl až k Vídni (jak se potom stalo skuten). Schmettau
zde vyslovuje oekávání, že vojsko, jež je v Slezsku, bude odtud povoláno

k Vídni: du quel dernier article, comn^e V. M. le croit facilement, je n'en

fais point mention . . . Avšak již v tomto dopise se ptá, pro by nebylo

možná, ovšem, nepijde-li ono vojsko v as, aby to zabránilo, postoupiti

až k Morav a k Litav a pokusiti se, ne-li o obležení, aspo o blokádu

Vídn. Když pak Karel Albert vyslovoval obavy, že by sice Neipperg

pitáhl, ale Fridrich že by zstal ped Nisou, Schmettau ho upokoj oval,

že král mže u Nisy nechati ást svého vojska a sám táhnouti za Neip-

pergem, avšak, jak patrno z jeho psaní z 22. záí, Schmettau sám si to

pál skuten ; vždy Fridrich by mohl pezimovati na Morav. Schmettau
tu dodává: Elle (V. M.) mangera un pais qui peut tre (Schmettau ješt

neml vdomosti o smlouv Frankfurtské) doit revenir á un troisieme qui

n'a rien fait pour la cause de V. M. et de TElecteur (mínni jsou Sašové)

. . . et puis V. M. pourra faire dans ce pais un magnifique Recrute (doplniti

vojsko) ; na jae by potom Fridrich a Karel Albert mohli pistoupiti k oble-

žení Vídn; na Prahu staí vojsko, jež do ech pijde od západu. Z dopis
Schmettauových zárove vidíme, že plán, kterým se njaký as obíral

Karel Albert, pocházel vlastn od nho, že bylo teba kurfirsta v nm
udržovati a že se Schmettauovi to vždy zase podailo, i když ho pestal

podporovati Beauvau. Tyto pozdjší dopisy zárove ukazují, že Schmettau
si, sám kooperaci Fridrichovu pál nemén, než Karel Albert. Aby radil

ku postupu proti Vídni, k tomu nabádala Schmettaua též nenávist, kterou

ml proti tm, kterým díve byl sloužil, zvlášt proti velkovévodovi. Když
však potom bylo rozhodnuto, aby se táhlo do ech, Schmettau domlouval,

aby se táhlo rychle ku pedu.
**) Hrab Mortaigne byl poslán s nevelkým oddlením pchoty a jízdy
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Dolní Rakousy budou opuštny od obojího vojska, které tam bylo,

úpln. Dne 24. íjna pešel Torring výše msta Kremže*^) pes
Dunaj s Bavor\^ ke kterým pidáno nco jízdy francouzské, aby

odtud táhl dále pes Vitoraz a Nové Hrady do Budjovic,^^) kam
pišel 3. listopadu, kdežto Karel Albert s Francouzy ml se obrátiti

zpátky do Horních Rakous a odtud táhnouti do Cech k Budjo-
vicm, než tak, aby Horní Rakousy (byl to první jeho výboj —
bez boje) zstaly i potom v jeho moci a držení.

Postup k Vídni navrhoval díve král Pruský, na tažení k Vídni

naléhal Schmettau, a Karel Albert sám neodolal; vždy se mohl

oddávati nadji, že bude pedpisovati mír a jeho výminky ped
Xídní nebo ve Vídni, že se zakoní válka — proti Karthagu v Kar-

thagu samém.*") A také Belleisle njaký as pijímal do svých plán
obležení anebo aspo — a pi tom setrval nco déle — blokádu

\'ídn. Pro nic z toho ze všeho nebylo provedeno?

Tak zcela nesamostatným Karel Albert nebyl, jak se nkdy
Hí již od vrstevník a asto také u novjších spisovatel, aby byl

prost poslouchal, jak radili a rozkazovali král Pruský a Belleisle,

Schmettau a Torring. Rychlé tažení až k Vídni, tebas i bez Fran-

couzv a ped jejich píchodem, by bylo snad opravdu (a práv to

tvrdil Fridrich) záhy zpsobilo konec války, ale u Bavorska vadily

nehotovost a nedostatek penz, které mly odstraniti zvýšené

subsidie krále Ludvíka XV. Práv proto mohl pedpisovati akci

\álenou svému budoucímu spojenci král Pruský, že stál v poli

s brannou mocí dostatenou, aby mu bez cizí pomoci dobyla

Slezska a ho uhájila. Když tu byly již první kolonny francouzské

a ostatní pibývaly na bojišt na Dunaji a mly pijíti též, spolu

s Bavory, do Cech, když Horní Rakousy již byly opanovány bez

boje, když byly pekroeny hranice obojích Rakous, tu se potkával

další postup za Enží pece již s odporem, ím dále Bavoi a Francou-

zové táhli k Vídni, a Víde sama byla na jich píchod až ped její

brány pipravena aspo tou mrou, že rychlý pád nebylo lze oeká-

/ do okolí Vídn, ale vrátil se zase do Sv. Hippolyta ,26. íjna. Erb-
iolgekrieg IV., 163.

**) U místa zvaného Mautern.
*•) Kurfirst chtl vojsko bavorské s vtSím potem Francouzv touto

>u vésti sám, než vojenská rada vyslovila se proti tomu, E r b f o I g e-

\TÍeg IV., 160.

) Toho pirovnání užil v jednom ze svých dopisu Schmettau.
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vati, zvlášt když Karel Albert picházel bez tžkých dl a král

Fridrich, i když za to byl žádán, jich neposílal. Tažení podél Dunaje

dol postupovalo pomalu ku pedu s pestávkami, asto zbyte-

nými, nkdy však odvodnnými; když uplynul msíc od jeho

vstoupení na pdu hornorakouskou, kurfirst sám*^) v Dolních

Rakousích ml ješt dv tetiny cesty ped sebou ^^) a byl by

zpáteným pochodem díve pišel zase do Lince, nežli ku pedu
k Vídni. A týž den, kdy byl pekroil hranice hornorakouské,

Marie Terezie se dovolávala — bylo to 11. záí — v Prešpurku

pomoci od ,,staroslavné chrabrosti" uherské. Slib, který toho dne

uslyšela v odpovd, byl sice ješt daleký splnní a skutku, ale

pece stejn, jako pípravy Khevenhiillerovy na obranu Vídn,

pipravoval obrat, jenž pozdji skuten nastal a jenž pinesl

Karlu Albertovi nejen ztrátu jeho prvého snadného výboje. Horních

Rakous, nýbrž také, eho se již tehdy obával, když ješt postu-

poval k Vídni, totiž vpád nepátelský do jeho vlastní zem, do

Bavor; oekával však píchod nepítele od jihu skrze Tyroly,

ježto Marie Terezie volala ást své branné moci z Vlach na sever

pes Alpy, k Dunaji. Invase Bavorska od jihu^^) tehdy sice ne-

nastala, ale obavy ped ní pisply k tomu, že Karel Albert zdržoval

svj postup k Vídni, aby se ješt více nevzdaloval od svých Bavor.

Avšak k vysvtlení, že postup, než dobhl ke konci msíc íjen,

zastaven úpln a že nastal návrat k prvnímu plánu, plánu Belle-

islovu, že Bavoi pešli Dunaj a Karel Albert vedl Francouze na-

zpt k Enži, — k vysvtlení toho všeho teba ješt pibrati, že

nepišla pomoc, jež mla pijíti od krále Pruského, pomoc, které

sice nesliboval král urit, s kterou však — déle nežli Belleisle — _
poítal Karel Albert sám. Když se poínalo jeho zpátení tažení f
na samém konci íjna, zmizela i poslední nadje, že Fridrich bude

podporovati jeho akci válenou aspo potud, že by táhl za Neip-

pergem, jenž byl, opustiv Slezsko, již na pochodu napd moravské.

Klid zimní ve Slezsku, který chtl král zjednati svému vojsku,

nastával skuten a tím též klid zbraní, a již zprávy a povsti,

které kurfirsta znepokojovaly, byly pravdivé nebo klamné . .
.^^)

*^) Njaká ást vojska vždy táhla ped ním dále.

*») Poítaje od Ipsu.

5°) R. 1742 pišel Ludvík KhevenhúUer od Vídn a Horních Rakous.

^1) Oznamuje své konené rozhodnutí Fridrichovi ze Sv. Hippolyta

dne 24. íjna, pipomíná kurfirst ješt jednou, že bez tžké artillerie nemohl
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Král Pruský to byl, jenž zpsobil, že Karel Albert táhl od Lince

k Mdni, ale on zpsobil též, že nedotáhl a že se obrátil zpátky.

Postup Karla Alberta k Vídni pinesl králi Pruskému prospch
(Neipperg opustil Slezsko), jemu samému však škodu ztrátou asu,

která psobila na další prbh války do konce roku nepízniv.^*)

Obrátiv se zpátky od Sv. Hippolyta cestou, kterou byl pišel,

pešel s ástí francouzského vojska u Enže 4. listopadu pes Dunaj ^)

pomýšleti na obležení Vídn, že vojsko, v jehož ele táhl, samo nestailo

k biokád, a pi tom dodává: . . , par consequent je me flatte qu' EUe
\V. M.) sera entirement convaincue que ce n'étoit que pour suivre Ses

idées ... et pour Lui faire une diversion en mettant la terreur dans Vienne

que j'ai avancé jusqu' ici et envoié des détachements jusqu'aux environs

de cette ville . . . Ješt uritji vyznívá zdvoilá výitka z následujícího:

Toutes mes opérations ne sauroient me procurer de plus grands avantages,

Sire, que si j'avois le bonheur de vous contenter et avoir réussi, comme
je \-iens apprendre, á attirer ]'armée de Neuperg verš la Moravie, á quoi

le mouvement que V. M. a fait en passant la Neisse a achevé de le forcer.

U est trš juste, comme EUe le marque, qu'aprs dix mois de fatigue Ses

irouppes se reposent . . . Psaní Karla Alberta je odpov k Fridrichovu

<lopisu ze dne 14. íjna zakonenému s vdomou ironií takto: (P. C. I.,

378): J'espre de pouvoir féhciter bientót V. A. El. sur les prises de Vienne

et de Prague, sur Theureux succs de Ses armes, auxquelles je prendrai

toujours la plus grande parte, et sur Télection unanime du plus digne

Empereur qu'ait eu notre patrie depuis Charlemagne. — Schmettau,

oznamuje Fridrichovi rozhodnutí vojenské rady ve Sv. Hippolyt dno

24. ijna, podotýká, že kurfirst sám by byl se dal ješt pohnouti k dalšímu

postupu, že však Mortaigne a Tórring ho od toho odvrátili. A potom do-

dává: ... je m'af>er9ois que depuis co bruit de paix, qui court, on se dit

á J'oreille, que les demarches que j'avois fait faire á TElecteur pour venir

si bas verš Vienne n'avoient été que pour rendre service au Roy, mon
Maitre, au lieu qu'on auroit fait mieux aller droit en Bohéme. J'espere

que par le premiér Courier de V. M. j'aurai lieu de detruire touš ses

íaux bruits. Také z jiných psaní Schmettauových je patrná jeho nespoko-

jenost, že nebyl dostat^n pouen o úmyslech krále Fridricha, a že by

byl dohodnuti jeho s Marií Terezií neschvaloval, dohodnutí s ,,dvorem

Vídenským", s kterým se byl znepátelil a který ml v nenávisti,

»») Dne 20. listopadu Fleury píše o kurfirstovi kardinálu Tencinovi:

il a perdu trois semaines en marchcs et contremarches, non seulcmeni:

inutilos, mais ridicules, — BoUeisle v psaní ze dne 2. listopadu vyítá Karlu

Albertovi, že by již mohl býti u Prahy, kdyby se nebyl tak dlouho zdržel

v Rakousich.

**) Proti místu zv. Mauthausen na levém behu. Most, pes který

u Kremže byl pešel Torring, byl dopraven vzhru po Dunaji, což zp-
sobilo další prodlení.

J. GOLL: Válka o zemi koruny Cetké. 8
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a postupoval odtud pes Cáhlov k Budjovicm; ostatek francouz-

ského vojska, pokud nezstalo v Horních Rakousích, pešlo pes
Dunaj pozdji a táhlo za ním

;
jeho vdcové byli Leuville a Aubigné.

Dne 7. listopadu pekroil Karel Albert hranice eské a pišel

následujícího dne do Budjovic. Hrab Tórring byl pišel do

Budjovic ped ním, takže msto bylo k uvítání svého nového

pána pipraveno; zvlášt se Karlu Albertovi líbilo velké námstí
a radnice, kde byl ubytován; picházel veer a byl vítán na

námstí illuminací.^)

54) Ve svých Pamtech, které vydal (v Mnichov 1883) Karel
Heigel s titulem: Das Tagebuch Kaiser Kars VII, kterýžto titul se

však na první ást nehodí zcela, vypravuje kurfirst o svém píchodu takto

(str. 27): Le peuple de Bohéme accourut en foule, lorsqu'il me vit paroitre

sur les frontires de ce royaume, et a Budweis toute la pláce, qui formant

un care long est une de plus belle en Europe, fut trs bien illuminée, le

magistrát m'y complimenta et j'eus mon quartier á Thotel de ville, qui

est magnifique.



VI. Poátek války na pd eské. — Konvence

Schnellendorfská (9. íjna 1741).

Kdyby byl Karel Albert u prosted msíce záí podle plánu

umluveného s Belleislem, od kterého jej odvrátil král Fridrich,

vtrhl do Cech od západu anebo po opanování Horních Rakous od

jihu, byl by se setkal v Cechách s ,,observaním sborem", jenž se

sbíral pod knížetem Kristiánem z Lobkovic u Plzn, dostateným,

aby jeho postup ku Praze zdržel, ale nedostateným, aby tento

postup uinil nemožným.

Když Torring, pešed na konci íjna Dunaj, táhl dále do Cech,

stál Neipperg se svým vojskem, opustiv Slezsko, na pd moravské

u Olomouce, odkud se mohl obrátit do Cech na obranu Prahy nebo

táhnouti k jihu k Vídni. Neipperg nevedl své vojsko ani ku Praze,

ani k Vídni, nýbrž do okolí Znojma. Den ped tím, než Karel

Albert prišel do Budjovic, pevzal nad ním velení velkovévoda

František Štpán, manžel a spoluvládce Marie Terezie; když

11. listopadu Karel Albert opouštl Budjovice, pekroili uherští

husai pod Nádasdym hranice eské, postupujíce k Jindichovu

Hradci, kde byla francouzsko-bavorská posádka pod Bonnardem.

Zde, u Jindrichova Hradce, pišlo 14. listopadu ku první srážce

na pd eské, po které, ustoupiv do zámku, Bonnard se vzdal.

Nedlouho potom spojili se u Jindichova Hradce velkovévoda

a Lobkovic, jenž byl mezitím ze západních Cech ustoupil do vý-

chodních. V té dob stálo na eské pd vojsko dostatené, aby

zabránilo pád Prahy.

Kdyby nkdo povdl, že to byl král Pruský, jenž vojsko

Neippergovo na své vlastní spojence posílal, nebylo by to pravda

do slova, ale byl by v tom pece kus pravdy.

Dne 9. íjna zavena byla v Malém Schnellendoríu ve Slezsku

tajná konvence, ve které za postoupení Dolního Slezska král

8*



116

Fridrich sliboval, že do konce války nevystoupí nepátelsky ani

proti královn, ani proti jejím spojencm, zvlášt pak, že nebude

na pekážku, aby odvedl Neipperg svoje vojsko z Horního Slezska

do Moravy a odtud — kam bude chtíti.

Pruští historikové již pestávají hájiti konvence, jiní ji dávno

odsoudili. Fridrich sám jako svj djepisec vysvtluje ji tím,

že chtl Marii Terezii zachrániti ped zkázou, jež jí hrozila, aby

udržel rovnováhu mezi Bourbony a domem Rakouským. I zde

lze opakovati: není v tom všecka pravda, ale vysvtlení to není

bez pravdy. Byly tu však ješt pohnutky jiné, které pinesl s sebou

dosavadní prbh války ve Slezsku, kde nastala, když král byl

Slezsko opanoval bezmála v tom rozsahu, jak je požadoval pro

sebe, jakási rovnováha mezi ním a Neippergem, takže se ukázalo,

že bitva u Molvic nebyla pece rozhodnou, že by bylo teba druhé

bitvy, druhého vítzství, aby si král svj výboj nejen pojistil,

nýbrž také ješt rozšíil o Nisu, nejznamenitjší pevnost slezskou.

Musíme jíti ješt jednou nazpt až ku poátku, ku porad
králov s Podewilsem a Schwerinem na zámku Rheinsberském

hned po smrti císaov. Král chtl získati Slezsko. První cesta

byl spolek s jeho dcerou a ddikou proti všem nepátelm k há-

jení Rakouska Pragmatické sankce mimo Itálii — za Slezsko,

zprvu za Slezsko celé. Politika mladého krále v první velké otázce,

ve které Prusko vystupovalo jako velmoc, pipomíná pozdjší po-

litiku Bismarckovu; když Rakousko vystoupilo z Nmeckého
Spolku a když se pozdji vzdalo úpln revindikace toho, co ztratilo

válkou r. 1866, revindikace svého dávnými tradicemi daného po-

stavení v Nmecku, byl zaven spolek mezi ním a Pruskem a tím

novou íší, jenž trvá dosud . . . Vyjednávání o spolek s Marií Terezií

za Slezsko (cena mla býti zaplacena naped, kdy ješt tu nebyl

žádný protivník na poli váleném) poalo se, když král již stál

na slezské pd, a skonilo se za krátko s nezdarem.^) Fridrich,

jenž sám o jeho zdaru pochyboval, dostal se na cestu druhou,

do spolku s Francií, ne však hned; smlouva jeho s Francií byla

zavena teprva na poátku ervna. Než cesta první ani ped tím,

ani potom nebyla opuštna úpln. Hned v porad v Rheinsberku

bylo (pipomeme to ješt jednou) uvažováno, kdyby pímé jed-

nání s Marií Terezií o Slezsko nevedlo rychle ke konci, že by v nm

Jednání bylo vedeno ve Vídni, kam byl poslán hrab Gotter.
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mohlo býti pokraováno prostednict\am Anglie, která ph tom
bude míti ješt jiný cíl, velký spolek proti Francii, jako býval

v dob minulé, v dob Lud\aka XIV. K tomu jednání pišlo,

potom skuten, jednání však zstávalo bez výsledku, pokud krá-

lovna tr\'ala pevTi ve svém odhodlání neobtovati ani Slezska

celého ani nkteré jeho ásti. Teprva potom, když válka již byla

neod\Tatnou, válka o ddictví rakouské, netoliko o Slezsko, když

bylo patmo, že Marie Terezie zstane na poli váleném sama, že

nikdo z garant Pragmatické sankce nedostojí svým závazkm,
že bude státi sama proti spolku s Francií v ele, teprva tehdy

králo\Tia se odhodlala obtovati Slezsko. A mžeme íci, ob-
tovati Slezsko, aby zachránila Cechy. Ale stalo se to

teprv, když se nezdail pokus jiný, pokus vyrovnati se s kurfirstem

Bavorským, jenž se prohlašoval za oprávnného ddice, a tím

i s Francií, jež byla již otci jeho slibovala pomoc, aby se dostal

v držení Cech.

Aby zachovala starou državu svého rodu, tedy Rakousko

budoucnosti a tím také skupinu koruny eské beze ztrát, Marie

Terezie by se byla vzdala ásten nebo, bude-li teba, i celkem spíše

než Slezska toho, co pibylo teprve novji z ddictví španlského.

V srpnu, kdy francouzské pomocné vojsko již táhlo na pd íšské

od Rýna k Dunaji, stal se pokus o dohodnutí s Karlem Albertem

prostednictvím tchýn jeho, vdovy Josefovy, císaovny Amalie,

pi emž kurfirstovi nabízena, pokaždé s titulem královským, bud
Lombardie (Parma by byla pipadla Bourbonm) nebo nkdejší

španlské Nizozemí vyjma Lucemburk, jenž by se nabídl Francii

v odmnu za neutralitu ve válce o Slezsko, a konen, kdyby ani

Lombardie ani Belgie nestaila, pece ješt nco ze starého ma-

jetku, totiž tak zv. venkovské zem ve Švábsku s Vorarlberkem.

Za to žádán bavorský hlas pi volb císaské pro manžela Marie

Terezie a za to žádána také pomoc kurfirstova proti Prusku k za-

chránní Slezska. Byl to pokus v poslední chvíli, jenž zstal bez

Wsledku.^ Než mezi tím se již bylo poalo jiné jednání, jež vedlo

») Arneth I., 238, Heigol 156. Grunhagen II.. 71. —
V poznámkách na str. 358 otištén u Heigla podle kopie dopis císaovny

Amalie dcei, manželce Karla Alberta, ve kterém teme: . . . je vous, dis

en confidence, que si Mr, TElecteur ne veut rien conclure sans avoir, la

Bohéme, la Hongrie, ou la haute Basse Autriche (tak tištno) entierement,

il n'y a rien de íaire, car on en (tištno: ne) viendra plitó tost ici aux extre-
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pozdji ne sice k plnému míru s králem Pruským, ale pece ke kon-

venci že dne 9. íjna, o které se dohodli Fridrich a Neipperg na

slezské pd v Malém Schnellendorfu.

Jednání s králem Pruským prostednictvím anglickým ne-

mités que abandonner ce que l'on consídere comme le coeur des etats de

la Maišon . . . Kurfirst jako budoucí císa byl by radji sesílil své postavení

v Nmecku a pijal titul krále Švábského a Francského; pi tom chtl

obdržeti Horní Rakousy a zem venkovské. Ostatek se jednání poádn
ani nerozvinulo, což platí též o jednání na dvou jiných místech, ve Frank-

furt a Versaillu. — Do Frankfurta k Belleislovi poslán v tajné missi (zdržo-

val se tam pod cizím jménem) rada vojenské rady (Hofkriegsrat) Koch;
pišel na konci záí a zstal až do listopadu (A r n e t h I., 329 a H e i g e 1

201 vypravují o tomto jednání strun; následující doplnno podle pramen
St. Ar.). Koch ml pi jednání s Belleislem nabízeti oboje, Belgii i rakouský

majetek v Itálii (ovšem mimo Toskánu), ,,pro ultimo" též venkovské zem
š Vorarlberkem ; co by bylo postoupeno v Itálii, mla Francie rozdliti

mezi svými spojenci, tak že by njakou ást i tam mohl obdržeti Karel

Albert. Za to ml Koch žádati za pomoc Francie a Bavorska, aby Marie

Terezie podržela celé Slezsko; František Lotrinský se ml státi císaem.

Dále ml Karel Albert uznati platnost Pragmatické sankce ; co by obdržel,

neobdržel by na základ njakých oprávnných nárok. Koch ml s Belle-

islem nkolik rozmluv; pi jedné rozmluv ekl, že vzrst moci pruské

mže se státi asem Francii mnohem nebezpenjším, nežli když Marie Terezie

podrží, co chce podržeti, k emu Belleisle podotkl, že je to možné (cela se

pourroit). Belleisle odpovídal, že to vše, co se nabízí, pichází pozd, a v hlav-

ních kusech také povdl, co již bylo ujednáno o cílech spolené války Francie

a jejích spojenc, ale tak, že hrozil, že Karel Albert potáhne proti Vídni, že

královna mže pijíti o Víde i o echy (v rozmluv dne 12. íjna). Pi tom

naznaoval (18. íjna), že by snad pomohlo, kdyby Marie Terezie obtovala

echy (ohne Bóheimb seye einmahl ohnmóglich aus der Sache zu kommen)

;

Francie by se uvázala (to je asi smysl toho, co Belleisle odpovídal) v pro-

stednictví, aby byl zaven mír na základ smlouvy Frankfurtské; na

zvolení Františkovo nedlal žádných nadjí, Koch však ml vždy žádati

za císaství pro velkovévodu, i kdyby (a vlastn práv proto) Marie Terezie

králi Pruskému vydala Dolní Slezsko (tak v reskriptu z 26. íjna, tedy

po konvenci Schnellendorfské, o které dána sice Kochovi zpráva, neml
však sám o ní nic povídat) . — Ve Francii, kde po odchodu vyslance knížete

Lichtenšteina (v lednu 1741) jako splnomocnný ministr zstal Wasner,

jednáno o tch vcech s kardinálem. I zde znla odpov, že se sice mnoho

nabízí, ale že je — pozd. Nicmén se rozmluvy Wasnerovy s kardinálem

o tch vcech (k njakému opravdovému vyjednávání se ani nedosplo)

opakovaly ješt až v Ustopadu; dne 14. t. m. Fleury ekl: Notre intention

n'est nuUement de depouiller la Reine, mais bien de lui couper une plume.

— Wasner ve své relaci podotýká, že perem, které má královna ztratit,

jsou mínny echy.
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pestalo, ani když v kvtnu odešel s nepoízenou z hlavního stanu

pruského Hyndford, nepestalo, ani když na poátku ervna byla

dojednána smlouva Pruska s Francií. Mlo njakou dobu zakrýti

ped svtem tuto smlouvu, jež skuten dlouho zstala utajenou.

Vyjednávám' prostednictvím anglickým, jak již pipomenuto,
nemohlo se ukoniti s výsledkem, když Marie Terezie pi nm
si chtla zachovati Slezsko, a to Slezsko celé .3) A nerada, královna

i tu by se spíše byla odhodlala vzdáti se neho z toho, co pocházelo

z ddictví španlského v Nizozemí, Gelder, území nevelkého,*)

které však doplovalo, co již Prusku náleželo na západ, a kdyby
to nestailo, ješt Limburku. K tomu Robinson, angUcký vyslanec

u dvora Vídenského, jenž byl pi tomto jednání prostedníkem,

a Hyndford, vyslanec anglický u krále Pruského, více sami než

jménem Marie Terezie, pridávali pece kus Slezska, Hlohov.^) To
králi, jenž držel již vtší ást Slezska ve své moci, nestailo. A tu

královna svolila, aby v jednání bylo pokraováno na jiném zá-

klad. Fridrich zstával pi svém požadavku, chtl míti Dolní

Slezsko s Vratislaví, Robinson ml nabídnouti kus Slezska, ale tak,

aby pn tomto dlení v podílu královnin zstaly Vratislav a

Lehnice. Než král Pruský na tom základ dále vyjednávati ne-

chtl,^) ale nezdar jednání i v té dob se nepíil, nýbrž odpo-

') v ervenci 1741 se vyslovila královna v dopise Neippergovi (A r-

n e t h, Briefe der K. Maria Thresia IV., 139) takto: Je vous recommande
avant tout de íaire quelque chose (t. na poli váleném), car ma résolution

est prise, de ne me janxais mettre avec le Roi de Prusse en perdant un
pouce de Silésie. Je hazarderai tout pour 9a . . .

*) Byl to zbytek tohoto území, pokud bylo zstalo v držení španl-

ském a nepatilo Hollananúm. — Pi tom za vyklizení Slezska králi na-

bízena náhrada v penzích.

*) Robinson odebral se do Slezska a zde byl pijat králem dne 7. srpna.

V P. C. I., 298 (Précis des propositions du Sieur Robinson — je to jakýsi

protokol o tomto slyšení, pi kterém byl též Hyndford) teme: A quoi

milord Hyndford ajouta que, quoique la coiu* de Vienne eút témoigné une

répugnance invincible de ne rien céder du tout de la Silésie, Sa Majesté

Britannique se flattait pourtant de pouvoir la porter ajouter . . . le duché

de Glogau, quoiqu'on aurait bien de la poine y faire consentir la reine

do Hongrie. — Srovn. Grnhagen I., 429.

•) Robinson se v srpnu odebral do Slezska podruhé, ml 29. poradu

s Podewilsem, ale král sám odepel mu slyšení. — V návrhu, který pinášel,

byly hranice tak vymeny, že se pruské Slezsko nikde nedotýkalo hranic

eských (srovn. G • ti n h a g e n, I., 438). Král by byl obdržel vévodství

Hlohovské celé a ást Lehnického. Postoupení mlo býti zasteno ustano-
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vídal pání královny, která doufala, že spíše se dohodne s Francií

a s Bavorskem a tak si zachová Slezsko bez újmy.

Na poátku msíce záí, když se již oekávalo vtržení Ba-

vor a Francouz do Rakous a do Cech, dovolila Marie Terezie

s tžkým srdcem a s nejvtším sebezapením,*^) aby jednání s krá-

lem Pruským bylo obnoveno na základ, na kterém setrvával ne-

ústupn; ml obdržeti Dolní Slezsko s Vratislaví. A tu také

veliteli vojska, jež stálo na pd slezské, hrabti Neippergovi

poslán rozkaz, aby byl pipraven ; ml odvésti své vojsko d o

ech proti Bavorm a Francouzm, jakmile se ukáže nadje
na dobrý konec v jednání, jež sveno lordu Hyndfordovi a Neip-

pergovi samému.^)

Co se v Prešpurku (neb v Prešpurku byli tou dobou Marie

Terezie a její manžel) od smlouvy s králem Pruským oekávalo,^)

byl mír a netoliko pímí, bylo jeho úastenství ve válce, jeho

pomoc proti Bavorm a Francouzm, a ne pouhá neutralita.^^)

A pi tom se vždy ješt udržovala nadje na velký ,,pragmatický"

spolek, ve kterém by byly Anglie, Sasko") a také Rusko, spolek

proti Francii a Bavorsku. Ani té nadje se Marie Terezie a její

vením ve ámlouv, že tento kus Slezska má býti pozdji vrácen, až se najde

za nj náhrada ; bylo to do návrhu dáno patrn proto, aby se tak obešla

Pragmatická sankce.

') U Arnetha (I., 396) otištno, co 8. zái královna pipsala na

úední akt: Placet weil kein anders mittel zu helffen, aber wohl mit mein

grósten herzeleid.

^) Plnou moc obdržel Neipperg, Hyndfordovi zstala úloha pro-

stedníka.

^) A. U n z e r, Die Convention von Klein-Schnellendorf. Ve Frank-

furt 1889 (v této dissertaci otištny též nkteré prameny, vtšinou z archivu

Vídenského). — Erbfolgekrieg II., 448 si.

1") Nežádala se pomoc vší mocí, nýbrž s kontingentem 10.000 muž ;

mlo to býti jen ,,pomocné" vojsko, tak že by pi tom trvala pedstava, že

Prusko zstává s Francií v míru. Na píklad, který dala Francie, po-

sílajíc Karlu Albertovi jen
,,pomocné" vojsko, poukazuje instrukce pro

Neipperga z 13. záí.

11) Pro Sasko ped tím, v srpnu, pi jednání s králem Pruským, žádáno

penesení eských lén v Lužici z držení pruského v držení saské a ve Slezsku

,,passáže" v okresu Grúnberském podobn, jako slibovala preliminární

smlouva dubnová. V záí od prvního požadavku upuštno, druhý zstal,

ale nezstal jako vc nezbytná. — Ve válce spojenc mla býti pro Marii

Terezii za to, co by postoupila ve Slezsku, zjednána náhrada jinde (v Ba-

vorsku) — to žádáno v srpnu; i to pi jednání v záí mohlo odpadnouti.
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manžel nevzdávali, že pro volbu císaskou bude pi dohodnutí

s králem Pruským získán také jeho hlas kurfirstský.^^) Fridrich

tedy ml za Dolní Slezsko dáti stejnou nebo pibližnou cenu, jako

byl na konci pedešlého roku sám nabízel, stoje již na slezské

pd a žádaje za postoupení Slezska celého nebo vtší jeho ásti.

KráU se ukazovala možnost, aby se vrátil na ,,první cestu",

kterou byl pece jen s váháním opustil. Než od té doby, od konce

roku 1740, stav vcí se zmnil. Válka Anglie se Španlskem vždy

ješt trv^ala, z ní však nevznikla pímá válka Anglie a Francie.

Válka pinesla Anglii porážku na moi, ped Kartagenou. Veliký

spolek protifrancouzský, do kterého by byl král Fridrich vstoupil

vedle Anglie, vedle Ruska, vedle Rakouska, nebyl zaven. Marie

Terezie, když se poínala válka proti ní, ve které již bželo o více

než o Slezsko, válka severn i jižn Alp, zstávala (vždy anglické

subsidie vyjímaje) bez pomoci od garant Pragmatické sankce.

Rusko stálo ve válce se Švédskem. Ze Švédsko ohlásí Rusku
válku, že k tomu Švédsko pohne (vždy ješt trval spolek obou

stát z doby Gustava Adolfa a kardinála Richelieu) , slíbila Francie

ve své smlouv s Pruskem, a slib byl splnn. A v politice anglické,

anebo lépe eeno v politice krále Jiího, dostal se na vrch úpln
ohled na jeho nmecké kurfirstství.

Francie v lét 1741 vypravila do pole dvoje vojsko, jedno na

pomoc Bavorsku, druhé proti Hannoversku anebo, bude-li teba,

také proti Hollandanm. Než Hollandsko bylo již dávno jen

malá lodka ve vleku velké, totiž Anglie.^^) Vojsko francouzské,

které vedl maršálek Maillebois na dolní Rýn, kde Francie mla

**) Hlas pruský pro velkovévodu byl pi jednání v srpnu výminkou
nezbytnou. Také v záí tento požadavek zstává, kdyby však se ukazovaly

obtíže, nemlo proto jednání býti perušeno, nýbrž vc mla se odložiti na
pozdjší dobu. — Dne 8. záí je datováno psaní velkovévodovo králi Prus-

kému, které otiskl A r n e t h (I., 397) s poznámkou, že je sepsáno „in

allzu dehmútigen Ausdriicken". V nm se praví na konci: . . . Comptant
SUT Ses bcntés, je ... me flatte en avoir bientot les effets, et que Ton
pourra dire qu'ElIe a remis le repos dans toute la patrie germanique et

conservé les Etats de la Reine, et dans mon particulier je La pourrois re-

mercier pour la couronne Imperiále que je tiendray de Sa main et pour

laquelle je Lui aurois des obligations infinies . . . Psaní bylo králi odevzdáno

teprva den ped schzí v Schnellendorfu (8. íjna).

**) Pirovnání toho užil král Fridrich ve své Histoire de mon
t e m p s (une petite chaloupe . , . derríére la prouve un grand vaisseau)

a jiní to opakovali po ném.
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spojence, kurfirsty Kolínského a Trevírského, pekroilo Rýn
a stojíc ve Westfálsku hrozilo kurfirství Hannoverskému. A tu

se odhodlal král Jií, jako kuríirst, nabídnouti Francii svou neutra-

litu, aby další pochod Francouzv zastavil. Francie nabídnutí

pijala, avšak ne zadarmo.^*) Cena (ale i tu nabídl Jií sám) byl

hlas pi volb císaské pro toho, jenž se ml státi císaem z milosti

Francie, Karla Alberta. Úmluvy o neutralitu Hannoverská,

pivedené ke konci v druhé polovici msíce záí, jsou starší nežli

konvence Schnellendorfská, a není nemožné, že odtud pišel

popud ke konvenci, podle které za neutralitu ml Fridrich obdržeti

vtší ást Slezska, za kterou díve byl nabízel svou pomoc k uhá-

jení všeho, co na Marii Terezii bylo pešlo po otci severn Alp.^^)

V dob, kdy se královna v Prešpurku s tžkým srdcem od-

hodlala obtovati Slezsko, ale vždy za pomoc, kterou by jí za to

poskytl král Pruský, Hyndford již vdl, že lze s ním zapoíti nové

jednání na tom základ, na kterém král trval, postoupení vtší

ásti Slezska s ekou Nisou jako hranicí, ale nad to ješt pevné

Nisy, a Kladska. Nelze však íci, že by se byl král hned mínil za-

vázati k neutralit až do konce války. V nejbhžší dob by byla

královna získala svou obtí jen tolik, že by byl mohl Neipperg

bez pekážky své vojsko odvésti jinam, kdežto král by netáhl

za ním. Dne 9. záí dvrník králv diktoval Hyndfordovi n-
kolik vt, ze kterých konen po jednání, jež potrvalo celý msíc,

vzešla konvence Schnellendorfská.^®)

") O tom nebyla zavena opravdová smlouva. LJmluva je obsažena

v dopise kardinála Fleury ze dne 19. záí, ve kterém slibuje jménem svého

krále, že Maillebois nepotáhne do Hannoverská, k emuž pistoupila potom
ješt deklarace ministr Hannoverských ze dne 25. záí.

15) Pi druhém poslání Robinsovov v srpnu žádáno, aby Fridrich

garantoval Pragmatickou sankci v celém rozsahu, i co se týe Itálie, pi
novém jednání v záí mla se garancie vztahovati jen na tak zvané „n-
mecké ddiné zem", tedy bez Uher a bez Belgie.

i«) P. C. I., 33b. Toute la Basse-Silésie, la riviee de Neisse pour

limite . . . La ville de Neisse aussi bien que Glatz . . . Point de dépendance

de la Bohéme. Cession étemelle. En échange nous n'irons pas plus loin;

nous assiégerons Neisse pro forma. Le commendant se rendra et sortira.

Nous prendrons les quartiers tranquillement, et ils (t. Neipperg se svým
vojskem) pourront mener leur armée o ils voudront . . . Dvrníkem
královým byl (nejspíše) Marwitz, pruský velitel ve Vratislavi.
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V prbhu tajného jednání, jež se bylo poalo,^^) musila

Marie Terezie svoUti k dalším ústupkm — vždy s nejvtším sebe-

zapíráním a pemáháním. Nejdíve svoleno k rozšíení pruského

Slezska až k ece Nise.^^) Hned potom, když pišly zprávy o prus-

kém ,,ultimatum" z 9. záí/^) následoval krok nejtžší: královna,

vzdávajíc se nadje na pomoc krále Pruského ve válce proti spo-

jencm, chtla za Dolní Slezsko, které z vtší ásti ztrácela, pi-

jmouti již jen jeho neutralitu, ale tak, aby nemusila dávati ješté

více, aby podržela Nisu i Kladsko. A nemlo to býti za pouhou

neutralitu na nejbližší dobu, nýbrž za více, za opravdový a trvalý

mír, jenž by následoval pozdji. Tak daleko dosply vci uprosted

msíce záí. V druhé jeho polovici pidána k pruskému Slezsku

Nisa,^) kdežto král od Kladska upustil. Než mezi tím se vyskytly

jiné otázky a s nimi nové obtíže.

B3do vyteno, že pruské proposice ze dne 9. záí neslibo-

valy vlastn více, než klid zbraní v nejbližší dob, tak aby

Neipperg odvedl své vojsko jinam bez pekážky. Avšak i tento

klid ml býti zasten zdánlivým dobýváním pevné Nisy, která

by se pak vzdala králi. Král chtl tedy podržeti ást Slezska,

kterou již byl opanoval,^!) a k tomu obdržeti Nisu, která ješt

jeho nebyla. A potom skuten obdržel Nisu tím zpsobem,

jak chtl, sotva mohl v té dob, v první polovici msíce záí,

opravdu oekávati, že královna mu postoupí vtší ásti Slezska

s Nisou, a k tomu, jak tehdy žádal, též Kladska jen za to, co

9. záí nabízeno výslovn, tak že by král byl mohl po vzdání

Nisy a odchodu Neippergovu ze Slezska ve válce pokraovati,

jakmile by zase pokraovati chtl.^) Jednání s králem Pruským

") Podrobné je vypsal U n z e r. Srovn. též Erbfolgekrieg
II., aGrnhagen I. Zde užito též nevydaných pramen St. Ar. Vid.

*•) V instrukci pro Neipperga (13. záí).

") Tak se lánky z 9. záí nazývají v reskriptu Neippergovi z 16. záí.

*•) V instrukcích pro Neipperga z 21. a 22. záí, tedy v tch dnech,

kdy ve Frankfurt podepsána preliminární snxlouva, kterou se Nisa poítá

k pruskéniu podílu ve Slezsku.

") Zde nelze vykládati, co již ml z toho, co požadoval, podrobn.

Rozdíl již nebyl velký. — Nisa mla býti obléhána, jak se v láncích ze dne

9. záí praví, pro forma.
«) Ješté 26. záí píše Hyndíordovi králv poboník Goltz (P. C. I.,

365) : ... Tout ce que nous pourrions íaire pour le bien de la Reine . . .

c'est de laisser aller son armée ici sans faire aucun traité . . . Tehdy

již ml král Hyndfordúv návrh smlouvy, o nmž v. následující pozn.



124

se strany rakouské bylo vedeno dlouho s oekáváním, že povede

k míru, že se ukoní smlouvou o mír trvalý, a nepinese-li mír jeho

pomoc, že pinese pece zajištní jeho neutrality v dalším prbhu
války až do konce.^3) Konvence ze dne 9. íjna obsahuje aspo
vyhlídku na — mír plný v pozdjší, ale nedaleké dob. Když se

však dlouhé a pro Marii Terezii velice trapné jednáni chýlilo

ke konci, napsala královna Neippergovi, že by spíše si pála, aby

nedojednal, aby jednání prodlužoval a mezi tím se obrátil jinam,

kde ho bude teba nejvíce, ale dodávajíc hned, že je asi, jak se

obává, již pozd.^) A bylo již pozd . . .

Dne 9. íjna sešli se na zámku v Malém Schnellendorf ve

Slezsku v tajné schzi král, Neipperg a Hyndford; s Neippergem

pišel generál Lentulus, s králem jeho poboník Goltz, jenž ml
také pi pedcházejícím jednání velmi znané úastenství. Oprav-

dová smlouva nebyla ujednána ani ped tím, ani pi této schzi;

konvence je vlastn jak}' si protokol o tom, co na ní bylo vyjednáno

ústn, sepsaný od Hyndforda a jen od nho podepsaný. 2-^) Obsah

— Avšak již 28. záí (P. C. I., 356) píše Goltz Hyndfordovi s vdomím
královým, že by bylo nejlépe protáhnouti jednání, ale tak, že by se Nisa

vzdala hned v nejbližší dob. Král by slíbil, že by potom pi všeobecném

míru nepožadoval více, než Dolní Slezsko s Nisou. Srovn. konvenci samu.

Ješt blíže se k ní dostáváme v Goltzov psaní z 30. záí.

2^) V druhé polovici záí vypracoval Hyndford návrh smlouvy, který

však od krále nebyl pijat. První lánek se zaíná: Sa M. la Reine Hongrie
et de Bohéme sans demander autre chose de Sa M. le Roi de PrusSe que
son amitié, et une paix et une reconciliation solide avec Luy, est prte
de Luy ceder étemelement, et sans aucune dependence du Royaume de

Bohéme toute la Silesie Basse jusqu'á la riviee de Neyss ... V jiném lánku
se nabízí, že hradby pevnosti Nisské budou zboeny; msto mlo však

zstat královn.

2*) Ješt 2. íjna píše královna Neippergovi (A r n e t h, Briefe der

Kaiserin Maria Theresia IV., 139): . . , je voudrois Teviter tant que je

pourrois de lui (králi Pruskému) ceder la basse Silesie, cela me fait trop mal
au coeur,—Dne 11. íjna (Arneth, Briefe IV., 140): ... Je souhaiterois . . .

qu'avec la meilleur gráce du monde . . . vous pourriez partir sans rien

conclure, et le trainer sans le faire marquer que c'est a Tintention contraire,

montrant du regret de ne Tavoir pu faire, mais je crainS que tout 9a sera

déjá fini.

25) P. C. I., 371. — V úvodu se praví: Je, le sousigné, comte de Hynd-
ford . . . atteste . . . que de part et d'autre on est convenu . . . Pak ná-

sleduje 18 lánk. — Následující je zárove pokus o výklad, který se na
nkterých místech odchyluje od výkladu, jenž se najde jinde.
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Úmluvy vtšinou byl pipraven pedcházejícím vyjednáváním

a byl zde již vyložen v pedcházejícím vypravování o nm.2«)

Konvence již naped stanoví, co bude hlavní obsah opravdové

budoucí smlouvy mezi králem a královnou ; co královna smlouvou
postoupí, bude Dolní Slezsko v rozsahu, jak bylo vyjednáno díve,

až k ece Nise i s mstem a pevností Nisou za ekou, a to se všemi

právy a s plnou neodvislostí i^^) král sám pak prohlásil pi schzi,

že více než Dolní Slezsko i s Nisou nebude požadovati nikdy.

V konvenci se rozeznává mír s královnou, tedy separátní, a mír

všeobecný, generální. O nuru s královnou se v ní praví, že se

stane pokus, aby byl vyjednán na konci roku, kdežto pro mír

všeobecný není stanovena žádná lhta urit.^s) Nepodaí-li se

2«) K tomu, co vyloženo svrchu, teba ješt pibrati návrh, který vy-

pracoval Neipperg, skládající se z 9 lánk. (Otištn v Erbfolgekrieg
II.) lánky Neippergovy se týkají hlavn

,
.okupace" Nisy a ,,sinaulované"

(v^Tazu toho užil Neipperg jinde) války, jež mla potrvati. Z nich

mnoho pešlo do konvence. lánky byly odevzdány Goltzovi 8. íjna a ná-

sledující den pi schzi teny. V nich se nic nepraví o postoupení Dolního

Slezska, nic o míru separátním neb všeobecném. Návrh Neippergv by
byl asi odpovídal tomu, co vyslovila Marie Terezie ve svém dopise Neip-

pergovi 11. íjna. Než práv proto za základ konvence nebyl pijat, nýbrž
jiný, sepsaný francouzsky (návrh Neippergv je nmecký), o který se do-

hodli Hyndford a Goltz, pi emž se, jak z obsahu patrno, pihlíželo též

k lánkm Neippergovým. Nco v návThu Hyndfordov zmnno teprva

pi schzi samé, není však patrno, co bylo zmnno.
»') V láncích z 9. záí se praví: Point de dépendance de la Bohéme,

v konvenci: avec touto souveraineté et indépendance de qui ce soit. —
Král chtl, jak víme, držeti Slezsko neodvisle od koruny eské, ale také

o<l íše. Hranice Pruského Slezska se udávají v konvenci tak, že má sáhati

na levé stran Odry až k Nise (i s mstem Nisou na druhé stran eky),
na pravé až k hranicím Opolska.

**) Que le roi de Prusse ne demandera jamais plus de Sa Majesté

Hongroise que. la Basse-Silésie avec la ville de Neisse (i. 6.). — Qu'on
táchera de faire un traité definitif verš la fin du mois de décembre qui vient

(i. 7.). — Le maréchal comte de Neipperg a déclaré, au nom de Sa Majesté

la reine de Hongrie et de Bohéme, que Sa Majesté Hongroise cédera sans

aucune r.iííiculté á Sa Majesté Pru.ssienne, par le traité á faire verš la fin du
mois de décembre prochain, toute la Basse Silésie ... (i. 8). — Že král

pi všeobecném míru nebude požadovati více než Dolní Slezsko a Nisu,

v konvenci není eeno výslovné, ale lze ten závazek vyvoditi z lánku 6.,

kde král slibuje, že více nebude žádati nikdy. lánkem 7. královna se

ovšem zavazuje k postoupení Dolního Slezska s Nisou jen v míru separát-

ním, o který se mÁ státi pokus ; že to výslovn nebylo v konvenci eeno
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do konce roku vyjednati mír separátní, jaký bude pomr mezi

králem a královnou až do míru všeobecného? Ani v láncích

z 9. záí, ani v konvenci z 9. íjna není výslovn eeno, že za Dolní

Slezsko král zstane neutrálním, ale tak tomu rozuml Hyndford,

když vyjednával s dvrníkem královým, kdežto se strany rakouské

nejdíve žádáno za více, za pomoc proti nepátelm. V láncích

z 9. záí není e ani o mim separátním, ani o míru všeobecném

a tudíž také ani o tom, co po vzdání Nisy nastane a potrvá až do

míru. Jestliže však ani v konvenci se nemluví o neutralit vý-

slovné, najdeme v ní nco jiného. V ní se totiž slibuje, že král po

vzdání Nisy nebude vystupovati úton ani proti královn, ani

proti jejím spojencm — až do míru všeobecného.2^) A tomu lze

rozumti tak, že by se tím, a ne výslovn, pipouštla možnost,

že by se král pece pozdji pidal ke královn a poskytl jí pomoc
proti jejím protivníkm, kteí v té dob byli spojenci jeho nebo

se jimi mli státi. Stav, který nastane podle konvence po vzdání •

Nisy, bude aspo pímí, jež potrvá do míru separátního, nebo,,

kdyby nepišlo k míru separátnímu, až do míru všeobecného, ale

má to býti pímí zastené, které by bylo zárove zdánlivou,.

také o míru všeobecném, lze vysvtliti tím, že se pedpokládá, že se vyjed-

nání n;iru separátního do konce roku podaí a že potom faktický mír, teba
zastený, potrvá až do míru generálního, tak že nebude píiny a dvodu
mniti obsah míru separátního. — Neipperg nedlouho po schzi vykládal

konvenci tak, jako by pro královnu závazek, že bude Dolní Slezsko s Nisou,

postoupeno, pestal, nebude-li chtít mír zavíti do konce roku ; nicmén,

co konvence stanoví o obléhání Nisy a zimních kvartýrech, pokládal za.

závazné. Neipperg sám neml schopnosti pro diplomatické jednání, ehož:

si sám dobe byl vdom; nerad se ho úastnil a nemíval pi nm štstí.

29) Qu'aprs la prise de Neisse, Sa Majesté le Roi de Prusse n'agira

plus offensivement ni contre Sa Majesté la reine de Hongrie et de Bohéme
ni contre le roi Angleterre comme électeur Hannovre, ni contre aucun

des alliés présents de la Reine, jusqu'á la paix generále (i. 6.).

Také v lánku 4. se rozeznává ,,tr

a

ité" a ,,la paix f uture". V nm se,

jak Neipperg žádal, slibuje, že dla, jež se najdou v Nise, budou vrácena

královn, s dodatkem, že se to stane: au traité ou a la paix future. — Ve-

svých láncích požaduje Neipperg od krále — eine Versicherung, dass

I. K. M. von Preussen weder gegen meine AUergnádigste Kónigin, noch

gegen den Kónig von England qua Churfiirsten von Hannover noch a n-

dere ihrer Allierten agieren, noch aus ihren Lándem einige

Contributionen zu ziehen verlangen wollen ... Je to poslední (9.) lánek
Neippergv, podle nhož patrn byly sepsány dva lánky (5. a 15.) v kon-

venci.
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,,simulovanou" válkou. Již 9. záí bylo o Nise, jejím obléhání a

\ydání stanoveno, co v jiných výrazech^**) a s rozlinými podrob-

nostmi, které pibyly, pešlo do konvence; lhta, do které má
trvati obléhání, vypotena pi tom na dv nedle. K zdánUvé

válce a zastenému pímí podle konvence bude náležeti dále,

že Neipperg bez pekážky se svým vojskem odejde do Moravy,

tedy že opustí Slezsko,^) avšak i potom má býti válka naznaována
toliko a ne vedena skuten, a to až do jara, leda by díve byl

zaven mír separátní neb všeobecný ; kdyby však k míru nepišlo,

mlo se vyjednati do konce zimy, která zdánlivou válku aspo
do njaké míry inila možnou, jak by ji bylo lze prodloužiti i potom,

když zima uplyne.^) K simulované válce však podle konvence

náleželo ješt nco jiného.

Vojsko pruské stálo v poli již od konce r. 1740 a je pochopi-

telno, že mu král chtl popáti oddechu, zvlášt na zimu, jež

válku tak asto sama redukuje na jakýsi faktický klid zbraní.

Již v láncích z 9. záí se pra\d: nous prendrons les quartiers tran-

quillement — ímž nejspíše již tehdy mínno, že vojsko pruské

bude na zimu rozloženo v krajin, odkud rakouské vojsko ustoupí

bez boje.

Urit tento pruský požadavek pibyl teprv na konci tajného

jednání a prodloužil je až do 9. íjna. Objevuje se totiž v po-

•") V láncích z 9, záí: nous assiégerons Neisse pro forma; v kon-

venci: par maniére de siége.

") Návrh Neippergúv (je to konec posledního lánku) znl: . . . worauf

von hier entweder tief nach Máhren, Bohmen oder Oesterreich oder wohin

sonsten . . . mich ziehen und sofort Schlesien verlassen werde. Tomu
odpovídá 9. lánek konvence: Que le 16. de ce mois courant ledit maréchal

comte de Neipperg se retirera avec toute son armée verš la Moravie, et de

lá o il voudra. — Tím se vlastn zapovídá pímé tažení do ech. Lhtou,
jež se v lánku stanoví, se cena konvence zmenšuje ; Neipperg nesml od-

táhnouti Imed. — V láncích z 9. záí se praví: . . , ils pourront mener
leur armée o ils voudront. Zde je to koncesse, v konvenci je to bezmála

závazek a povinnost.

**) Que de part ©t autre on fera sortir quelques petits partis, pour

continuer les hostilités pro forma, et qu'on conviendra pendant Thiver

de quelle maniére s'y pende le printemps futur, en cas que le traité ou

la paix generále ne put se faire avant ce temps-lá (i. 17.). Neipperg ve svém

návrhu ponechával králi rozhodnutí — das man gar nichts thun oder

aber den Krieg dem Schein nach mit Einfall einiger Hussaren fortíiihron

solle. — Skuten potom, když Neipperg ustupoval ze Slezska do Mo-

ravy, válka byla naznaována, jak bylo umluveno.
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slední tetin msíce íjna, kdy žádáno, aby, se pruské vojsko na

zimu smlo rozložiti v Horním Slezsku, které nepoítáno ku podílu

krále Pruského a odkud ml Neipperg s vojskem odejít, a nad to

také ješt v Cechách nebo na Morav. Od Cech a Moravy pozdji

upuštno, k Hornímu Slezsku svolila královna po dlouhém od-

poru. Nkolik dní potom, když oznámeno, že svoluje, zakoneno

rychle jednání konvencí ze dne 9. íjna. V ní se stanoví, že v Hor-

ním Slezsku^) nemá na zimu zstati celé vojsko pruské, nýbrž

jen njaká ást, že od obyvatelstva nemá býti požadováno nic

jiného než ubytování s obrokem a slámou, že v zemích králov-

niných nebudou obyvatelstvu ukládány žádné kontribuce a že

v nich nebude rekrutováno pro vojsko pruské.^) Horní Slezsko

mlo tedy býti okupováno vojskem pruským, jako by válka trvala,

a pece ne válen; i to mlo býti ástí války ,,simulované".

Pi jednání pedcházejícím práv tento požadavek odvodován
ohledem na spojence krále Pruského, kterým má býti zasteno,

že válka skuten pestala.

Tajné jednání ped konvencí ze dne 9. íjna trvalo plný

msíc^) a pece potom bylo zakoneno s chvatem, který je patrný

také na protokolu Hyndfordov. Konvence Schnellendorfská jest

33) Na nkteré ásti Horního Slezska nemají se zimní kvartýry pruské

rozšíiti, jako Tšínsko, msto Opavu a ást Opavska. I zde byl pijat

návrh Neippergv, jenž se ovšem ídil svými instrukcemi Ješt reskript

ze dne 2. íjna (Erbfolgekrieg II., 400) se vyslovuje proti kvar-

týrm pruským na Morav a v Horním Slezsku, protože odtud by mohly
od Prus býti vzbuzeny nepokoje v Uhrách. Neippergo\i se potom po-

dailo vyinoci, aby bylo vyato Tšínsko, kterého se zmínné obavy mohly
týkati zvlášt.

3*) To vše navrhoval Neipperg, co se týe Horního Slezska; co se

však týe kontribucí, opakuje se to u nho ješt jednou vzhledem ke všem
zemím královniným v lánku 8. V konvenci byl podle tohoto drihého

místa, jak se zdá, stilisován i. 15.: Que les troupes du roi de Prusse ne

tireront point de contributions ni argent aucun des États de la reine

Hongrie. A podobn všeobecn zní také následující lánek IC: Qu'on

n'enrólera personne contre son gré, souš quelque pretexte que ce soit. —
Vzhledem k tomu, co pozdji následovalo, když Prusové vtrhli do ech,
není stilisace tchto lánk bez váhy. Ostatek formuloval všeobecn lánek
o kontribucích také Goltz hned v dopise Hyndfordovi z 30. záí (P. C. I.,

359), a dále v nm je e jen o Horním Slezsku (que nous ne tirerons pas

de contribution des États de la Reine).

^) Když poítáme od 9. záí do 9. íjna a nepoítáme, co pedcházelo

ped poradou Hjmdfordovou s dvrníkem královým.
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dosti nesnadná záhada, jež sotva kdy bude rozešena zcela uspo-

kojiv, totiž tak, aby bylo lze dáti na všecky otázky, které vzbu-

zuje, odpovéd uritou. Již \'ýklad konvence samé psobí n-
které obtíže, nehled k otázkám jiným, jichž bude doteno dále.

Bylo již povdno, že jednání se poalo od Hyndforda, aby

za postoupení Dolního Slezska získána byla neutralita krále

Pruského,^®) že však v konvenci najdeme nco jiného, slib, že

král nebude po vzdání Nisy proti královn vystupovati úton.
Je to více anebo je to mén? Svrchu stal se pokus o výklad, podle

kterého by slib králv pipouštl více, t. j . snad i spolek s královnou.

Ale i kdyby se byl král v konvenci zavázal k neutralit urit a

\'ýslovii, konvence by mu proto nebyla ukládala, aby zrušil

smlouvu, kterou s Francií ml od ervna. ervnovou smlouvou

se totiž zakládá aliance defensivní ;3') Francie a Prusko si v ní

sUbují vzájemnou pomoc jen proti nepátelskému útoku, a jen

v tom pípad slibují si navzájem též, že se nevymknou z tohoto

závazku mírem separátním.3^) Ani válka, kterou byl proti Marii

Terezii poal Fridrich sám, ani válka Francie proti královn, jež

se poínala, akoli mela býti vedená jen ,,pomocným vojskem",

poslaným kurfirstu Bavorskému, nebyla válka defensivní. A tak

lze íci, že separátní mír s královnou by nebyl býval proti

litee smlouvy z 5. ervna, že však král také nebyl konvencí

nucen, smlouvy s Francií se odíci. Ale bylo opravdu lze zachovati

oboje, smlouvu i konvenci? S kurfirstem Bavorským Fridrich

pímé smlouvy ješt neml, ani s králem Augustem (s ním nebyla

zavena ani potom)
;
pruská akcesse k smlouv Frankfurtské od-

kládána a potom dána až v listopadu, snad i proto, že mezi tím

pišlo ke konvenci z 9. íjna. Nicmén bhem jednání pedcházejí-

cího i na schzi samé vedle krále jmenováni též jeho spojenci

a zmínil se o nich pi schzi, jak uslyšíme, král sám. Práv s ohle-

'•) Ješt 18. záí pi rozmluvé s Neippergem Goltz ekl, že král nebude

sice Marii Terezii pomáhati, že však za postoupení Slezska zstane ne-

utrálním (P, C. I., 366.).

»') U Broglie I., 408 je v úvodu smlouvy patrná chyba tisku:

alliance oííensive, kdežto potom, v lánku 8., se te: Le présent

traite alliance défensive.
•*) V lánku 2.: ... Leurs Majestés promettent en ce cas (pi nepá-

telském útoku) de ne point quitter les armes et de n'entrer dans aucune

négociation ni accommodement que un commun consentiment á la satis-

íaction réciproque de Tun et rautre partie.

J. GOLL: Válka o zemi koniny eské. 9
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dem na spojence chtl, aby po vzdání Nisy potrvala válka, teba jen

válka zdánlivá. Než tím se dostáváme k další otázce. Jak bylo

možno oekávati, že by válka, jež potrvá i po konvenci, opravdu

zstala tajnou, i kdyby to mlo trvati do jara, tedy nkolik m-
síc? Návrh, aby jednání bylo tajné, aby potom byla vedena

válka jen zdánlivá,^^) vyšel se strany pruské ;*") spojencm mlo
býti ukryto, že se vyjednává, co vyjednáno a co má následovati.*i)

Tajemství všeho toho bylo vyžadováno s velkým drazem a pi-

jato také do konvence samé.^^j

Konvence je protokol, ale není to protokol v tom smyslu,

aby dával obraz celého jednání pi tajné schzi 9. íjna na zámku
v Malém Schnellendorf. Víme však ze spolehlivých pramen,
co povdl král na poátku a na konci schze, jakož i v jejím

prbhu.*^) A odtud, jak lze doufati, dostane se nám více svtla,

by i ne tolik, kolik by bylo teba.

39) Krieg dem, Schein nach— teme v 8. lánku Neippergova projektu.

^^) Marwitz pi schzi s Hyndfordem 9. záí kladl na tajnost zvláštní

draz. V psaní Hyndfordov Robinsonovi (Unzer 120) se jeho slova

uvádjí takto: Si cette affaire ne réussissoit pas, et qu'elle vint á tran-

spirer, le Roy mon Maítre, et moy méme, nieroient en avoir jamais rien

sou ou entendu ; de sort que si elle doit se faire du tout, ce doit tre avec

le plus grand secret . . . Marwitz potom roztrhal papír, z kterého byl lánky
diktoval.

«) Goltz Hyndfordovi 30. záí (P. C. I., 359): . . . ne pcint prendre

de quartiers dans la Haute Silésie, ne serait ce pas déclarer á tout le mondo
que nous en sommes convenus ou que nous sommes des imbécilles?

*2) Je to poslední lánek (8.): que ces présents articles, dont on est

sonvenu, seront gardés comme un secret inviolable, que je, le sousigné,

comte de Hyndford, le maréchal comte de Neipperg, et le général major de
Lentulus, avons promis sur notre parole honneur au roi de Prusse, sur

la demande de Sa Majesté.

^3) Jsou to prameny spolehlivé, od sebe neodvislé. — Konvence po-

slána do Prešpurka po Lentulovi, jenž tam pišel 15. íjna. Ml referovati

ústn, Neipperg mu však dal písemné poznámky „Erinnerungen", tištné
v Erbfolgekrieg II.; týkají se schze i jiných vcí. — Druhi
pramen je Hyndfordova relace z 14. íjna (v Londýnském Record office),

které užil C a r 1 y 1 e ve svém známém díle (Frederick the Gieat) a z kter^

místa, na kterých tu záleží, vložil Grunhagen do svého vypravoval
v doslovném pekladu nmeckém. Opis této relace obdržel jsem od prof.j

Václava Smetánky a mohu tedy v následujícím citovati podle originálu.]

— Oba prameny, Neippergovy ,,Erinnerungen" a Hyndfordova depešej
nikde si neodporují a navzájem se doplují.
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Co povdl král pi schzi, jež trvala dv hodiny, mimo to,

co se vztahovalo pímo k lánkm konvence, podobalo se, jak se

zdá, monologu s posluchai.*^) Král opakoval i tu, že je hotov,

když královna odložila svou t\Tdošíjnost (mínil tím, že se ne-

chtla tak dlouho vzdáti Slezska), jí sloužiti, že chce jí pispti
na pomoc v její tísni, jí a jejímu manželovi. V té dob, když jed-

nání dospívalo ke konci, Fridrich již vdl, jaký obsah má smlouva

prehminámí, podepsaná ve Frankfurt 19. záí, vdl a také

povdl, že se zejména kurfirstovi Saskému v ní pidlují Morava
a Horní Slezsko, a vda také o saském usilování o njakou ást
Cech, pidával — vždy prý podle smlouv)^*^) — k saskému podílu

kus království eského. A tu šel tak daleko ve své nepízni

k Sasku,**) která se shodovala s tím vším, co dlilo již díve i tehdy

a také co dlilo i v pozdjší dob Sasko a Prusko, že dal i na sroz-

umnou, ím by se mínil odvditi Marii Terezii za postoupení

Dolm'ho Slezska. Chtl se piiniti, aby jí zstalo, co Frankfurtská

smlouva dávala Sašovi, Morava a Horní Slezsko. A dále chtl se

také postarati, aby Sas ani v Cechách ne neobdržel. Práv proto

pál si rozšíiti své zimní kvartýry až do eského Zálabí, ale král

neekl také hned výslovn, že by tím mínil zachovati Marii Te-

rezii tuto ást zem eské. A neekl ani hned výslovné, že by jí

chtl pomáhati, aby se uhájila v Cechách celých.*')

**) Neipperg praví v Erinnerungen: So viel man spren

und abnehmen kónnen, will dieser Herr flattiert und mit bosonderer Art

tractiert, auch nicht contradiciert sein

**) Zcela správná informace, kterou král dával pi schzi o smlouv
— král sám užil výrazu Partage-Vertrag — nebyla ani v tom, že k svému

podílu, prý podle smlouvy, poítal hned také, eho se domáhal jako ceny

za akcessi, totiž Kladsko a kus Slezska jižné eky Nisy. Nelze se domnívati,

že by byl o opravdovém obsahu preliminamí smlouvy ml vdomost ne-

zcela správnou.

*•) Neipperg v 8. odstavci svých Pipomínek pro Lentula: Zeiget er

gegen Sachsen einen besonderen Pique, ohne jedoch die hierzu ihn be-

wegende Ursach zu beríihren . . .

*^) H y n d f o r d píše: . . . He added . . . that now He was really

concemed for the Queens misfortunes, and ií tliis affair (totiž konvence)

was kept secret, He would do more for their service, than Ho was then at

liberty to say. He insinuated, that He would endeavour to preserve Mo-

ravia and Upper Silesia £or Her in opposition to the Elector of Saxony, and

that He would hinder either the Bavarians or the Saxons írom taking

winter quarters in Bohemia on this .side oí the Elbo, and that in ase thcy
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Po smrti císaov král Pruský za Slezsko nabízel Marii Terezii

také svou garancii všeho ostatního ddictví severn Alp. Kon-

vence žádné garancie nepináší ani v tch rozmrech, ani s n-
jakým obmezením. Co král povdl na schzi dne 9. íjna ve

prospch královnin o Horním Slezsku a o Morav, nebylo pln
závazné; konvence o tom nic nepraví. O Cechách pipomenul,

že Frankfurtská smlouva Cechy dává kurfirstovi Bavorskému

a dále také Horní Rakousy, Tyrolsko a tak zvané zem venkovské,

neekl však pi tom nic, co by obsahovalo njakou pípovd,

teba nezávaznou, jako o Morav a Horním Slezsku. Mly tedy

Cechy dostati se v držení kurfirsta Bavorského, jak urovala

smlouva Frankfurtská, ml Karel Albert státi se králem eským?

Ze Všeho, co král povdl pi schzi na zámku Schnellen-

dorfském nad to, co se konvence týkalo pímo, nejvíce pekvapuje,

že dával Neippergovi radu — zdá se, že to bylo na konci schze —
jak by si ml vésti na poli váleném, až opustí Horní Slezsko.

A byly to rady tak dobré, že by byl Neipperg, kdyby se jimi byl

ídil, snad zachránil Prahu i království. Chtl Fridrich skuten,

aby Marie Terezie zstala královnou eskou? Polohlasem, jako by

mu svoval njaké tajemství, radil král maršálkovi rakouskému,

aby se po spojení s Lobkovicem obrátil k rozhodné rán proti

spojencm, nepátelm Marie Terezie, nežli slouí své branné

síly v jedno. A tu dal na srozumnou, že by se snad on sám, král

Pruský, podaí-li se, k emu radil, pidal ke královn, kdyby

však jí štstí nepálo, že by se musil starati o sebe sama.*^) Tím

attempted it, He would také winter quarters there himself and would

pay the Queen an equivalent for them in ready money. (Až sem peložil

toto místo Griinhagen.) V relaci Hyndford pokrauje: He likewise offered

some days before to Marishal Neipperg by CoUonel Goltz a present to the

Queen of Fifty thousand Ducats, which He meant to answer the expense

of fourage for His troops in their winter quarterS in Upper Silesia; but

the Marishal could give no answer to that, till He had informed His

Court.

*^) Neipperg o tom nic nepipomíná; zde Lentulus ml patrn
referovati ústn. — Hyndford, a je to nejzajímavjší místo jeho de-

peše, vypravuje takto: He stay'd above two hours, and all the while talk'd

with the greatest concern for the Queen and the Duke of Lorrain, and

gave Marishal Neipperg his advice with relation to the operations against

the Allies, and recommended to him particulary to make Prince Lobkowitz

join him With all his force, to strike a stroke, before the Allies should join

;

and if he was šucceásfuU, He insinuated (dal na srozumnou) little less
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vlastn bylo eeno, že se pidá k stran vítzné, a by to byla krá-

lovna, a by to byli její protivníci, ale ani tu nic neslyšíme o Cechách,

jako jsme slyšeli o Morav a Horním Slezsku — neslyšíme aspo
\ýslo\Ti a urit. Než Hyndford, jen* už neušlo, co král povídal

Xeippergovi, (a král chtl, aby to slyšel), opouštl schzi s dojmem,

že král snad bude pro královnu jejím ochráncem v Cechách i na

Morav.**) A také Neipperg odcházel ze zámku Schnellendorfského

s dojmem, že král nebyl bez obav, nenastane-li mu pozdji, bude-li

provedeno, co obsahovala smlouva Frankfurtská, o Slezsko zápas

s novým králem Cesk3'm, jenž se bude domáhati aspo ástené
rekonstrukce koruny eské .°<^) Podobn kdysi králv pradd,

velký kuríirst, když oekával již v své dob válku o ddictví ra-

kouské a sob za podíl vybíral Slezsko, poítal i s tím, že by se

králem eským stal Bavor, jenž by pak byl tak mocným, že by se

musil s ním o Slezsko rozdliti. A Fridrich sám roku následujícího

(1742) zavel s Marií Terezií mír, separátní, a panství bavorské,

teba ohrožené, v Cechách ješt nebylo padlo úpln a spolek jeho

than that He would také part with the Queen ; but if she (Grunhagen te:

he, tedy Neipperg) was still unlucky, he must look to himself . This he spoke

in a sort o whisper to the Marishal and I out of respect was drawing

back two or three steps; but the King immediatly puird me to Him by

the arm, and said: My Lord, I desire, you will hear every word of this

Conversation . . .

*•) Z dopisu Hyndfordova Robinsonovi peložil Grunhagen II.,

65 dotyné místo takto: Kurz, wenn diese Angelegenheit so weiter ge-

fhrt werden kann, wie sie angefangen ist, und unter Wahrung des Gehein;-

nisses, so wird der Kónig von Preussen wahrscheinUch der Protektor von

Bóhmen und Mahren fiir die Kónigin werden, denn er scheint seiner neuen

Verbndeten recht múde zu sein und sie zu fiirchten.

*•) Není to ovšem v Neippergových Pipomínkách eeno výblovn,

ale pece je dovoleno se domnívati, že Fridrich tehdy nebyl bez podobných
obav; maje již Slezsko, chtl si je pojistiti pro budoucnost. V 3. odstavci

Neipperg pipomíná: Versicherte er seine Neigung, die er vor Ihrer kóngl.

,Majestát und den Grossherzogen hegete, und welchas eben der Anlass sei,

wanim er mit denselben sich zu setzen und kiinftig in gutem Vernehmen
und Freundschaft zu stehen verlangete ; die Hauptursach aber diirfte wohl

von daher rtihren, dass er lieber Ihrer Kcnigl. Majestát als andere Aqui-

renten, die ihm vielleicht zu gefáhrlich scheinen, und er sich eines Anspruches

seinerzeit auí das, was er in Schlesien occupiort, von ihnen besorgot, dieser

Enden zum Nachbar haben móchto. — Smíme-li dále jíti v domnnkách,
Fridrich se mohl obávati, že se proti nmu spojí oba králové, eský a Mo-
ravský, a ti že se pak o Slezsko, jemu odaté, rozdlí.
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s dosavadními spojenci ješt trval. Byl to mír, po kterém králo\Tia

Uherská mohla oekávati, že zstane také královnou — eskou.

2e král, když tajn vyjednával s Marií Terezií, pomýšlel na

vystoupení ze spolku, který proti ní se tvoil a který pro nho
ješt nebyl úpln závazným, když ješt chybla jeho akcesse

k smlouv Frankfurtské, i to dal na jevo pi schzi s Neippergem.

Práv proto chtl rozšíiti své ,,zimní kvartýry" i do Cech, a
konvence je omezovala na Horní Slezsko, odvoduje svj úmysl

a své pání tím, že tak se dostane do sporu se Sasy a že ho tento

spor o ,,zimní kvartýry" vyvede ze spolku, který se mu stával

obtížným bemenem.^i)

Zdrželivj i se vyslovil král o volb císaské. Za pedcháze-

jícího jednání byl poslán Neippergovi dopis velkovévody Fran-

tiška, svdící Fridrichovi, který mu však byl od Neipperga ode-

vzdán teprva den ped schzí ;^2j dopis obsahoval prosbu za

^1) V 8. odstavci praví Neipperg: Zeiget er gegen Sachsen einen be-

sonderen Pique , , . nimmt auch darob Anlass, fiir einen Theil seiner Truppen
gegen darbietende Bezahlung die Winterquartiere in Bóhmen, und zwar

in der Nachbarschaft derer Sáchsischen zu verlangen, um dadurch Gelegen-

heit zu haben, sie zu chicanieren, und endlich darob Ursach zu finden,

die Allianz zu brechen, zu welchem Ende derselbe einen Ge-

neralen uber sothane in Bóhnien zu bequartierende Truppen das Commando
auftragen woJlte, der sich auf die Chicanen verstiinde, und ihm hierinnen

unter lauter scheinbaren Freundschaftsbezeugungen jedoch, den verlan-

genden Endzweck erreichen machte. — Skuten potom, když Sašové

a Prusové se stýkali v echách v Polabí, nastaly podobné spory. — V ped-
cházejícím 7. odstavci Neipperg pipomíná, že traktát se Saskem (hodí se

to na akcessi k smlouv Frankfurtské) ješt není podepsán, král že vc
prodlužuje, maje s Bavory a Sasy již naped spory o zimní kvartýry v e-
chách. Že však aliance v odstavci 8. není jenom spolek se Sasy, patrno

z odstavce 6.: Von dem mit Frankreich und Bayem geschlossenen Traktáty

(s Bavorskem ješt žádné smlouvy neml, a se o ni již jednalo) machet ei

kein Geheimniss, sondern šagt, dass es anmit seine Richtigkeit hábe,

man spuret aber desswegen an ihm fast einige Reue, und gibt zu erkennen,]

dass er diese Allianz gerne auf gute Art und Gelegenheit los seii

mochte.

^2) Dopis byl datován 8. záí (v. pozn. 12), nebyl však odeslán hned,j

nýbrž byl poslán Neippergovi pozdji, v druhé polovici msíce záí, a Neij

perg dopis neodevzdal hned, což odvoduje ve vlastnoruním psaní velko-J

vévodovi dne 25. záí (Vid. Vál. Arch.) takto: . . . en la (la lettre) donnant

.

elle ne nous serviroit de rien actuellement, le Roy s'etant trop engagé

donner sa voix á lelecteur de baviere, et si lelection se fait bientot,

ne s'en dédira pas, ny de laisser á prendre la bohéme, si n'est pas tout le
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jeho hlas, který byl kdysi sám nabízel za Slezsko. Pi schzi
dne 9. íjna král se omlouval, že hned na dopis velkovévodv ne-

odpo\idá a ani neodpoví, pipojuje však radu, nech se se strany

rakouské psobí na kurfirsty, zejména na kurfirsta Mohuského,
aby se volba odkládala, až se situace zmní. Král nezamlel, že

je vázán svou smlouvou s Francií ve prospch kurfirsta Bavor-

ského, avšak i zde naznaoval, a bez uritého a závazného slibu,

že by pozdji se ze závazku, který má, mohl vymknouti a že by
potom prokázal svoje pátelství velkovévodovi skutkem.^) Smysl

toho, co král ekl (ovšem ne stejnými slovy) byl: nestane-li se

Karel Albert králem eským, nestane se ani císaem.

Jaké závazky ukládá a jaké výhody pináší konvence králi

a královn v nejbližší dob? Králi se má dostati na doplnní jeho

výboje Nisy a pro ást jeho vojska zimních kvartýr na cizí pd,
králo\Ti nic více, nežli že Neippergovi bude volno odvésti vojsko

z Horního Slezska do Moravy a odtud, kde ho bude teba, bez

pekážky a bez pronásledování. Za to byla zaplacena již naped
velmi znamenitá cena. Je to Dolní Slezsko, tedy vtší ást Slezska,

kterou ovšem král již držel skuten, kterou však pozdji bude

držeti na základ smlouvy a to i s Nisou, která pibude. Král

Royaume, au moind une bonne partie avec autres pais peutetre encore.

— Neipperg dal psaní velkovévodovo teprva 8. íjna Goltzovi a Goltz králi.

^)Hyndford v relaci: The Marishal gave the King a Jetter

írom the Great Duke, which the King received very graciously, and said.

Ho hoped the Great Duke would not think it strange, if He did not answer

it immediatly, for He knew very well His present situation, and the engage-

ment He was under with France, but he hoped it would be the some thing,

if He sent the Duke an answer towards the latter end of December and
in the mean time what He would do for the Great Dukes service would
be as good as an answer. — Mnohem obšírnjší jsou tu Neippergovy
Pipomínky ve dvou odstavcích; v 9. je eeno totéž, co oznámil ve své

depeši Hyndford, podle odstavce následujícího král pipomenul svj
závazek, kterého se v té chvíli (zur Zeit) nemže zbaviti, radil však k od-

ložení volby; on sám že nebude naléhati na její urychlení — er seinesorts

wollte selbige gewiss nicht pressieren und unter solcher Zeit diiríten sich

vielleicht ADttel und Gelegenheiten hervorthun, wodurch er sich seines

diesíálligen Engagements entschlagen und dem Grossherzogen seine Freund-

schaft comprobieren kónnte, wo hingegen aber hiorauf, wann man das

mít ihm geschlossene publiquo machte und nicht gohoim hiolto, gar nicht

zu rechnen und alles ungiltig sein solíte, zumale der Kónig verlanget, dass

die ganze Welt persuadiert sein solle, als ob der Krieg zwischen ihm und
uns noch, wie zuvor, íortgeftihret wtirde.
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za to ponechával zbytek Slezska Marii Terezii; podle konvence

se aspo k nmu neml hlásiti ani v míru separátním, ani v míru

všeobecném. Závazek spolený obma, králi i královn, je klid

zbraní zastený zdánlivou válkou. Cena konvence pro královnu

v nejbližší dob záležela na tom, co získá odchodem vojska Neip-

pergova ze Slezska; podaí-li se uhájiti Cech a Moravy, aby z-
stala královnou eskou, bude to cena vysoká, ale nebude dána

nadarmo. Než v té vci konvence sama neposkytuje žádné jistoty.

Phbéeme-li k tomu, co konvence obsahuje x^^slovn, ješt

také, co král sliboval, teba nezávazn, objeví se význam tajné

schze na zámku Schnellendorfském mnohem vtší. Jest to návrat

na první cestu anebo aspo možnost tohoto návratu snad až

k spolku s Marií Terezií proti tm, kdo proti královn poínali

válku (byli to Francouzové a Bavoi) , i proti tm (byli to Sašové)

,

kdo se k ní chystali, tedy proti tm, kdo již byli spojenci královi

nebo se jimi stávali. A tu stojíme ped otázkou, kterou si po-

ložil král sám jako svj djepisec. Pro zavíral konvenci Schnellen-

dorfskou? ^^)

^^) Fridrich poal skládati své vlastni djiny (pozdji dal svému dílu

název Histoire de mon temps) hned po první slezské válce

a míru Vratislavském (1742). Z tohoto prvního sepsání se zachovala ped-
mluva (složená r. 1743) celá, z vypravování o válce zachovaly se však

jenom zlomky. Po míru Drážanském (1745), když pokraoval ve svém
díle, pepracoval, co již bylo hotovo, vypravování o první válce a také ped-
mluvu (1746); tetí pepracování první války i pedmluvy je z r. 1775,

Lze tedy rozeznávati trojí redakci. O první v. Fritz Arnheim ve

Forschungen zur Branden. und Preuss. Geschichte
1897 ; druhou vydal 1879 Max Posnerv Publicationen aus
den K. Preuss. Staatsarchiven; tetí vyšla ponejprv 1788

v Oeuvres posthumes I. — O pedmluvách a jejich rozdílech

v. zvlášt Friedrich Meusel, Friedrich der Grosse als historisch-

politischer Schriftsteller v Preuss. Jahrbiicher 1905. Ve všech

pedmluvách král uvažuje o antinomii (tak to nazývá Meusel) morálky

privátní a politické i státní, o jejich rozdílu, ba protiv. Nejosteji vystu-

puje tento rozdíl v pedmluv z r. 1743. V zápasech politických, diplomatic-

kých a válených zvítzí, kdo se vyzná v umní provádti, co chce provésti,

na více než jedné cest ; toto umní se píí morálce privátní, ale srovnává

s morálkou knížat, kteí si takové privilegium dali (král praví: bohužel!)

toto umní asto také žádá, aby smlouvy nebyly zachovávány. Djiny
každého státu vykazují nezachované smlouvy o aliance a míry. Král praví

dále, že nechce psáti apologii této politiky, ale píše ji pece, a se o tom
v pedmluv výslovn nezmiuje, zvlášt vzhledem k tomu, jak se zachoval
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Nebží o to, abychom krále, jenž se poal odvraceti -od svých

spojenc, soudili neb odsuzovali. Jak málo platily smlouvy, uka-

zují garancie, které si byl získal se znanými obtmi zemelý císa.

Jde o to, abychom vysvtlili, pro král nechtl dále svým spojencm
pomáhati, pro by se snad pozdji byl spojil (nebo vždy to byly

vci teprve v budoucnosti možné) s Marií Terezií, s kterou vedl

válku od konce pedešlého roku, proti jejím nepátelm, proti

Francii, proti Bavorsku, proti Sasku, a to bez ohledu na smlouvy

s nimi, smlouvy již hotové nebo bezmála dojednané.

O pomru Pruska a Saska, o pomru krále Fridricha k dvoru

Dráždanskému bylo již dosti povdno; tato pohnutka, nepíze
k Sasku, jevila se zvlášt patrn pi schzi s Neippergem. Od
Wittelsbach nedlilo krále žádné starší neb novjší nepátelství,

ani ho s nimi nespojovalo žádné zvláštní pátelství. Když zavíral

spolek s Francií, nešlo mu o to, aby získal kurfirstovi Bavorskému

pomoc Francie k dosažení ddictví rakouského celého neb nkteré

jeho ásti, zejména království eského. Bližší byl zetel jiný, aby

totiž Bavor, podporován Francií, provedl ve válce ,,diversi" ve

prospch jeho, diversi dosti mocnou a silnou, aby se král udržel

ve Slezsku, svém výboji, aby si Slezsko pojistil pro budoucnost,

aby si doplnil, co již ml, pidáním pevné Nisy. Když se poínalo

tajné jednání s Neippergem a Hyndfordem, mla tato diverse,

zvlášt kdyby táhli Bavoi a Francouzové od Lince dále k Vídni,

zjednati králi možnost, aby si pojistil Slezsko a obdržel ješt

také Nisu bez nové bitvy. Když se potom jednání schylovalo ke

konci, bželo králi o to, aby Neipperg odešel ze Slezska a válka

sám 1741 pi konvenci a 1742 pi míru, kterým své spojence opustil; piznává
však, že sám byl nucen si vésti podle morálky knížat, a tvrdí o sob, že byl

lepší než jiní, že u nho bylo: assez de générosité. — M e u s e 1 v uvedeném
lánku politiku Fridrichovu, i co se týe konvence (1741), i co se týe míru

Vratislavského (1742), rozhodn odsuzuje. — Pedmluvu z r. 1743 poslal

král Voltairovi a Voltaire krále upozornil, že vlastn sebe obviuje sám.

Upozornní Voltairovo nejspíše pisplo k tomu, že král práv ono místo

o dvojí morálce celé pepracoval, ale beze zmny stanoviska; lze íci, že

v druhé pedmluv král mluví více všeobecn, v první dosti patrn indi-

viduáln. V pedmluv z r. 1746 král praví: ,. . . il vaut mieux plutót que

le peuple périsse, que le souverain rompe son traité. — Pojednání, které

vydal R. K o s e r v Zeitschriít fr Preussische Geschichte und Landes-

kunde (s titulem: Zu Geschichte der Beziehungen zwischen Preussen und,

Frankreich 1741 und 1742), obsahuje výklad, ale také apologii politiky

co se týe konvence, když ji král zavíral, a zvlášt když se z ní vymykal-
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pestala; když bylo dojednáno, bylo lze oekávati, že se obrátí se

svým vojskem do Cech. A byl to, jak již díve bylo eeno, král

sám, jenž ho posílal do Cech . . . Pro by se byl král Fridrich

odlouil od Francie a snad i postavil proti ní a jejím spojencm?

U Fridricha nesmíme hledati žádného silného národního

smýšlení; je známo, že kulturn byl svému národu cizí, zvlášt

v mladých letech, že byl kulturn Francouz. Když byla podepsána

smlouva s Francií na poátku ervna, prohlásil v dopise kardinálu

Fleury, že je práv tak dobrý Francouz, jako kardinál sám. A to

opakoval také v dopise Belleislovi.^^) Mínno tím ovšem pátelství

politické. Knížata íše Nmecké dovolávali se asto ochrany

a pomoci krále Francouzského na uhájení své ,,svobody" i proti

hlav íše, proti císai, a Francie byla vždy ochotna jim žádanou

pomoc a ochranu poskytovati; král Francouzský jako garant

míru Westfalského ml k tomu i právo, ba povinnost. Spolek

s Francií nepíil se tedy státoprávnímu patriotismu knížat

íšských, kteí nejednou prohlašovali, že práv tento patriotismus,

pée o svobodu íše proti císai, je uvádí do spolku s králem Fran-

couzským. Spolek krále Pruského s Francií, která mu v smlouv,

jemu samému i jeho ddicm, slibovala garancii celého Dolního

Slezska s Vratislaví,^^) nebyl spolek proti císai, když trvalo inter-

regnum od smrti posledního císae z rodu Habsburského, nýbrž byl

to spolek proti rodu vstupujícímu na jeho místo jako jeho pokra-

ování . Byl to spolek zavený proto, aby na tento rod nepešly tra-

dice, které ze starého rodu byly uinily rod císaský, když koruna

císaská, zadávaná volbou knížat k tomu zvlášt oprávnných,

k nmu se zase a zase vracela pi každé volb po ti století, jako

by to byla koruna ddiná. V minulých dobách rivalita Bourbon
a Habsburk se nkdy rozšiovala i na císaství, naposled za

Ludvíka XIV. proti Leopoldovi po smrti Ferdinanda IIL (1657),

a potom zase, když se oekávalo, že by smrtí Leopoldovou vy-

55) Kardinálu: Je vous dispute á présent tre meilleur Fran9ais

que je le suis . . . Belleislovi: Me voilá désormais meilleur Franfais que

le maréchal de Belle-Isle (P. C. I., 251, 252).

56) V druhém tajném lánku smlouvy z 5. ervna: Sa Majesté Trs
Chrétienne s'engage pour EUe et ses successeurs et héritiers á perpétuité, de

la manire la plus forte et la plus solennelle, de garantir de toute sa íorce

contre qui que ce puisse étre a Sa Majesté le roi de Prusse, ses successeurs

et héritiers á perpétuité la possession tranquille de toute la Basse-Silésie,

la ville de Breslau y comprise . . .
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mela v mužském potomstvu mladší linie Habsburská. Když sku-

ten pestala Karlem VI., bylo by Francii, nežli se rozhodla pro

válku o ddict\'í po nm, stailo, aby císaství pešlo s vylouením
manžela ^larie Terezie na knížete íšského, jenž by byl císaem
z milosti krále Francouzského. A ani tu nezakazoval králi Prus-

kému státoprávní patriotismus, aby v smlouv s Francií nesliboval

svého hlasu kurfirstského Karlu Albertovi nebo jinému knížeti,

o kterého by se dohodli král sám a král Francouzský. A nepíil

se spolek s Francií ani tradicím rodu, ze kterého král pocházel,

ježto nacházíme jeho nejznamenitjšího pedka, velkého kur-

firsta, aspo njakou dobu ve spolku s Francií a ježto i jeho otec,

smýšlením a rázem Nmec, ve kterém ješt najdeme nco stedo-

vké úcty k dstojenství císaskému a oddanosti hlav íšské,

na konci svého života se poal odvraceti od císae a obraceti

k Francii . . . Ani národním, ani státoprávním patriotismem nelze

\'ysvtliti politiku, jež Fridricha pimla ke konvenci Schnellen-

dorfské.

Bylo již eeno, že v tom, jak svou politiku vysvtluje král

sám jako svj djepisec, je nco pravdy, že v tom však není všecka

pravda.*^) Co královský djepisec zamlel, jest, že pi konvenci

ml pání zakoniti válku pro rok 1741 a doplniti svj výboj

vzetím Nisy — bez boje.^^) Podávaje však vysvtlení své politiky,

jež ho vedla k onomu „dvojsmyslnému kroku", jak sám konvenci

nazývá,**) neomezuje se na pohnutku jedinou. Cím se netajil na

schzi s Neippergem vzhledem k Sasku, to povdl potom a vy-

ložil také velmi urit ve své Histoire de mon temps:
pro ml pomáhati, aby Sasko, tento dávný soupe Pruska,

\zrostlo o Moravu a Horní Slezsko?^") Než na první místo klade

královský djepisec pece nco jiného.

*') V následujícím se pihlíží všude na prvnínx niíst k redakci z r. 1746.

Z redakce starší se nezachoval žádný zlonxek, jenž by so týkal konvence

Schnellendorfské.

**) Arneth vysvtluje touto pohnutkou, nepibíraje jiných, politiku

královu, jež ho pimla ke konvenci.

*•) Na konci tetí hlavy král vypravuje krátce o Schzi s Neippergem

a potom, na poátku tvrté, vykládá, pro se odhodlal k tomuto kroku

(t. konvenci) — un pas aussi scabreux.

•0) Dotyné místo je položeno do prosted výkladu o motivu, který

král sám klade na první místo: Zní takto: D'ailleurs la haine et la ja-

lousie que la maison de Saxe a eue de tout temps contre la maison de Bran-
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Ve svém výkladu král vychází od toho, odkud i dnes teba
vyjíti každému, kdo chce porozumti jeho politice na poátku jeha

vlády a ješt dlouho potom. Cílem celé jeho politiky, všeho, co

podnikal, cílem všech smluv a závazk, které za\áral a do kterých

vcházel, bylo a zstávalo Slezsko. Jestliže však král hned potom,

vytknuv tento cíl své politiky s velkým drazem, pokrauje dále:

ale Francie a ostatní spojenci, které jsem ml, chtli nco ji-

ného^i) — nemohl to míniti tak, jako by mu Francie Slezska ne-

byla chtla popáti. Co tedy chtla Francie? V em spatoval

král poslední cíl jejího snažení, její politiky? Co Fridrich jenom

naznail, maje vysvtliti svou vlastní politiku, jaká byla, když

zavíral ono ,,jakési pímí" ^^) s Marií Terezií (tak nazývá kon-

venci), nabývá plnjšího svtla, když se obrátíme zpátky k první,

úvodní kapitole jeho díla, jeho Histoire de mon temps.

V politické terminologii se dlouho udržovalo slovo: uni-

versální monarchie — k naznaení cíle velmoci, o které se zdálo

a která u ostatních vzbuzovala obavu, že je pedstihne všecky.^)

Snaha po universální monarchii se pipisovala kdysi císai

Karlu V.,^) tedy Habsburkm, pozdji Ludvíku XIV., tedy

Bourbonm; rivalita obou rod se jevila jako zápas o tuto uni-

versální monarchii.

denbourg faisaient craindre que par raccroissement de sa puissance cette

rivalit ne devint dangeureuse á la Prusse, il ne fallait donc point travailler

á Tagrandir, il ne íallait donc point faire la guerre pour lui procurer la

Haute Silésie et la Moravie. — Citované místo Fridrich v tetí redakci

(1775) vynechal. — Na tento motiv klade zvláštní až jednostranný draz
Senftner v dissertaci (1904): Sachsen und Preussen 1741, zugleich

ein Beitrag fúr Kleinschnellendorf. Srovn. Koser IV., 41.

*i) Le principe de toutes meš actionS, le but de toutes mes démarches,

le nerf de touš mes engagements, c'était Tacquisition de la Silésie; mais la

France et mes alliés visaient a des objets tout différents. — Podobn, jen

uritji o smlouvách, v redakci pozdjší (1775): Le but de la guerre que le

Roi avoit entreprise, étoit de conquérir la Silésie; s'il prit des engagemens
avec la Bavire et la France, ce n 'étoit que pour remplir ce grand objet;

mais la France et ses alliés visoient á des fins differentes.

*2) une espce de trve.

*3) Ješt náš Palacký ve svém slavném psaní do Frankfurta mluví

o universální monarchii, jež hrozí od Ruska. — Král užívá také jiného

výrazu: Tarbitrage universel. — Srovn. J. Šus ta Djinné pedpoklady
moderního imperialismu (eský as. Hist. XV.).

^) Karla V. pipomíná také Fridrich.
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V dotené úvodní kapitole rozeznává král velmoci prvního

a velmoci druhého ádu. Velmocemi pr\Tiího rádu nejsou mu
však pro jeho dobu již Francie a Rakousko, nýbrž Francie a Anglie,

jda však v tídní ješt dále, klade Francii na nejvyšší stupe.

Francie a Anglie, jež v ad velkých potencí pichází hned po

Francii, jsou mu velmocemi, jež spolu zápasí o svtovou nad-

vládu,^) pi emž král Francii vždy ješt pipisuje program obou

kardinál 17. století, Richelieu a Mazarina, program daný pí-

rodou samou, program pirozených hranic, snahu rozšíiti Francii

až k Rýnu. Než potom, v pozdjší kapitole, pibíraje k svým
pohnutkám i to, co bylo \'ýše nazváno státoprávním patriotismem,

král tetímu kardinálu, kardinálu Fleury, nedává zakládati uni-

versální monarchii uskutenním programu 17. století, nýbrž

ním jiným — tím, emu práv on sám, král Pruský, sloužiti

nechtl. Co ztrácí dm Rakouský, mají si rozebrati a podržeti

spojenci Francie, Bavorsko, Sasko a Prusko a na rovnováze tchto

ty stát, seslabené Rakousko k nim poítaje, má spoívati pe-
vaha Francie.*®) To však (a to je odpov králova na nkolikráte

•5) Výklad o souperství Francie a Anglie patí k nejzajínaavjším

a zárove k nejlepším místni v Histoire de mon tenxps, jen

že král význam politiky kardinála Fleury nedoceuje patin. Ale také

on chválí jeho finanní politiku.

«•) V)i:knuv Slezsko jako cíl své politiky (v. pozn; 61), kdežto

Francie se svými spojenci chtla nco jiného, král praví dále: Cette puissance

(Francie) était dans la persuasion que la maison Autriche, sur son déclin,

allait étre détruite pour jamais, et elle voulait élever sur ses ruines quatre

souverains égaux en tout, á savoir la Reine Hongrie avec le débris de

la monarchie de son pere, Télecteur de Bavire avec la Bohéme, une partie

de TAutriche, le Brisgau et le Tyrol, la Prusse avec la Basse-Silésio, et

enfin la Saxe avec la Haute-Silésie et la Moravie. La France fondait ainsi

le dessein de son arbitrage universel sur Téquilibre de puissance établie

entre ces quatres souverains. — V redakci z r. 1775, kde se tento zámr
Francie již nespojuje se snahou po universální monarchii, zní ono místo

takto: Le ministére de Versailles . . . vouloit élever . . . quatre souverains,

dont les forces povu^roient se balancer réciproquement . . . Ces quatre

voisins n'auroient jamais pu se comporter á la longue, et la France se pré-

paroit á jouer le role d 'arbitre. — Je zajínaavo, že tento zámr, založiti

rovnováhu ty stát, pipisuje Francii hned r. 1741 Schmettau v dopise

králi z 15. záí (Berl. Arch.), odpovídaje na dopis králv, jenž patrn

(v P. C. není) jednal o Sasku, Schmettau praví: II est vray que la Saxe

avec aucune raison et par aucun merite ne peut prétendre quelque chose

de ce paFtage de la Maison Autriche, mais V. M. voit micux que personne
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opakovanou otázku) by nebylo na prospch ani „svobod n-
mecké" ani ,,velikosti" jeho domu — jinými slovy eeno — vel-

mocenskému postavení státu pruského. Král totiž poítá hned

v úvodní kapitole®') Prusko, ješt bez Slezska, ke tyem vel-

mocem druhého ádu vedle Španlska, Hollandska a Rakouska,

a Prusko velmocenského postavení skuten nabylo teprve vý-

bojem této zem koruny eské. A tak mžeme íci ve smyslu krá-

lovského djepisce, teba jinými slovy, že zavíral konvenci, která

se nám jeví zárove jako poátek návratu na „první cestu", že

by se byl snad odlouil od Francie, ba postavil proti ní ve spolku

s Marií Terezií k tomu konci, aby zabránil další vzrst mocného

postavení Francie ve svt až k monarchii universální.®^) A bylo-li

qu'il convient á la France . . . avoir trois ou quatre mediocres puissances,

et de n'en laisser venir aucune á telle force, qui puisse lui tenir téte, comme
Ta íait la maison Autriche; ils donneroient pour cette raisons volontiers

une partie á la Saxe, étant assurés que par la jalousie qu'ils peuvent entretenir

et fomenter, ils auront toujours ou la Saxe contre la Bavire et V. M., ou
V. M. et la Bavire contre la Saxe, Hannover, TAngleterre et le reste de

TAutriche, si tant y a qu'il reste la Styrie, Carinthie et Hongrie. Srovn.

D r o y s e n 340.

*') V první hlav král vykládá, jak se po úpadku Švédska povznesly

Rusko a Prusko: La maison de Brandenbourg quitte le banc des électeurs

pour se placer sur le tróne á cót des rois . . Les arrangements s'étaient

períectionnés, ses acquisitions s'accuniulaient, ses progres sont prom,ptes

et sa fortun égale et invariable. Voilá donc une puissance (Švédsko) que
le destin a rayée des annales de la politique, et en voilá deux nouvelles qui

s'élvent, la Russie par ses conqutes, la Prusse par son industrie ....

V pozdjší redakci (1775): . . . La paix et la sagesse du gouvernement (zde

je nejspíše mínna vláda otce králova) formrent une Puissance naissante^

presque ignorée de TEurope, parce qu'elle travailloit en silence . . On
parut étonné lorsqu'elle commen^a a se développer

®^) Ce projet (ty stát v rovnováze) incompatible avec les libertés

germaniques, Tétait égalen^ent avec la grandeur de ma maison; exécuter

servilement le projet du cardinal de Fleury c'aurait été travailler á la mon-
archie universelle de Louis XV, et briser le joug Autriche pour fa9onner

celui des Bourbons. Quelle faute impardonnable en politique a tout prince

de forger ainsi ses propres chaines! — Potom následuje již uvedené místo

o Sasku (D'ailleurs ....), naež král pokrauje: Je vais plus loin, et je

vous révle la conscience secrte de ma pensée Si j'eusse secondé trop

vivement les opérations des Francais, leur fortun m'aurait entrainé á la

suit de son char bien au dlá de mes intentions ; une conduite mitigée

qui tenait en quilibre la France et la reine Hongrie me convenait mieux,

et rinfortune de cette princesse était bien grande pour réduire sa fierté^

au point de souscrire a la cession de la Silésie. Cest pourquoi je consentis>
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to mezi pohnutkami, jež vedly krále ke konvenci a mohly vésti

ješt dále (a mžeme mu viti, že bylo, a to nikoli na míst po-

sledním), je tím zárove vyloženo, pro mladý král, maje se roz-

hodovati hned po smrti císaov, byl by radji k svému cíli, získání

Slezska, šel pr\'ní cestou — bez Francie a tebas i proti ní, tou

cestou, na kterou se poal vraceti tajným jednáním ped kon-

vencí, konvencí samou a zvlášt tím, co povdl na tajné schzi
v zámku Schnellendorfském.

á cette suspension armes, prévoyant avance que rindiscrtion des

ministres autrichiens me fournirait un pretexte legitimo pour rompre cette

trve, lorsque je le trouverais á propos — V redakci pozdjší (1775): ... Si

le Roi 8'étoit rendu Tinstrument serviie de la politique íran9fjise, . . . il

auroit tout fait pour la France et rien pour lui-méme, et peutétre

Louis XV. seroit-il parvenu á réaliser cette nxonarchie universelle, dont

on veut attribuer le projet chinxerique á Charles Quint. — Pozoruhodno

je, že král v poslední redakci (1776) nepovídá o sob, že užil tísné, ve které

se octla Marie Terezie, aby ji piml ku postoupení Slezska; místo toho

v ní teme: La Reine Hongrie étoit au bord du précipice, une tréve lui

donnoit le moyen de réspirer . . .



VIL Po konvenci Schnellendorfské; nezdaený pokus o mír

s králem Pruským.

V pedmluv k Histoire de mon temps Fridrich II.

poítá k umní diplomatickému, míti pohotov více cest vedoucích

k stejnému cíli. Mladý král hned od poátku ovládal práv tuto

ást umní diplomatického znamenit, ba, Ize-li tak íci, dovedl

jíti dvojí cestou zárove. První válka slezská má do sebe cosi

zvláštního ; od poátku do konce bylo skoro neustále jednáno o mír.

Poátek uinil král sám, když r. 1740 vtrhl do Slezska; zde jsme

ho našli na první cest, ale i když pešel na druhou, nepouštl

první se zetele a záhy nastalo, co lze nazvati: jíti k stejnému cíli

dvojí cestou zárove. Nebylo to možné bez klamání na jedné stran

nebo na druhé, bez klamání spojenc, které již ml, nebo protivníka,

s kterým se smioval. A pece král vystupoval nkdy (bylo to již

pipomenuto) s pekvapující oteveností a, smíme-li tak íci,

upímností.

Tak bylo pi schzi v Malém Schnellendorfu, když dával

na srozumnou, že by se pozdji i pidal k Marii Terezii jako její

spojenec proti svým dosavadním spojencm. Než práv tu teba
si položiti otázku, bylo-li to mínno upímn anebo bylo-li v tom
vdomé a zamýšlené klamání. Soud o tom se rozchází a bude se

nejspíše rozcházeti i budoucn. Kdo soudí nepízniv a pi tom
obviuje krále, že konvenci Schnellendorískou zavíral jen pro

výhody, jež mu slibovala v nejbližší dob, aby mu totiž válka

jen zdánlivá, jež se mla pipojiti ke skutené, pinesla Nisu

a zimní kvartýry v území cizím, kdo tak soudí, mže se opírati

o to, co následovalo hned v nedaleké dob, když král nejprve

konvence nešetil v nkterých zcela uritých kusech a potom se jí

odekl zcela. Kdo by krále proti tomu hájil, mohl by pipomenouti,

že od poátku tajného jednání až do konce od nho bylo neustále
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pipomínáno, že jednání a, co bude \'yjednáno, má a musí zstati

utajeno, zv^lášt tm, kdo byli ješt jeho pátelé a spojenci, že

však tajemství bylo porušeno velmi záhy. Kdo krále nehájí, ba

odsuzuje, smí proti tomu povdti, že žádána od nho vc ne-

možná a že potom již ona simulovaná válka sama prozrazovala,

že mezi ním a královTiou pišlo k njakému dohodnutí. A tu se

mže i tázati: nechtl král vc nemožnou proto, aby mohl od

konvence ustoupiti, kdyby uznal ustoupení za prospšné? Tolik

bezmála povdl o sob král sám jako svj djepisec.^) Než smíme

také hned íci, že pistupoval ke konvenci vda, že za nedlouho

od ní zase ustoupí, že ji zavíral v úmyslu, že se jí za krátko odekne?

Pi vší hotovosti a samostatnosti byl mladý král na poátku
vlády mladým netoliko vkem (ješt nepekroil 30. roku)

;
prese

*)V Hist. demontemps ke konci hlavy 1 1 1, ve které vypra-

vuje krátce o jednání ped konvencí a schzi s Neippergem, král praví: . . .

j'avais lieu de me défier de la cour de Vienne dont la fa9on de penser

m'était connue, je crus donc agir prudemment, en exigeant des Autrichiens

un secret inviolable . . . prévoyant qu'ils ne le garderaient pas . . . ce qui

m'autoriserait á rompre de mon cóté cet accord verbal. To opakuje potom
ješt jednou v následující hlav skoro stejnými slovy, ale s dodatkem:

. . . rómpre cette trve, lorsque je le trouverais á propos. —
Podobné, ale opatrnji, v redakci z r. 1775: . . . il étoit clair que la Reine

de Hongrie ne se prtoit á cette convention que pour semer la méfiance

entre les alliés en Tébruitant (toto nedvodné podezívání v starší redakci

ješt není) ; il falloit donc exiger des Autrichiens, comme une condition,

sinequa non, que s'ils divulguoient le mcins du monde les conditions dont

on conviendrcit, ce feroit autoriser le Roi á rompre cette convention ; le Roi

étoit bicn sr que cela ne manqueroit pas arriver. — A na druhém míst,

kde král nazývá konvenci pímím, a v ní bylo více: . . . le Roi étoit

ír de la (la trve) rompre, quand il le jugeroit á propos, parceque la

politique de la cour de Vienne la pressoit de divulguer ce mystre. — Stíž-

nosti, že tajemství se nezachovává, poaly se velmi záhy; král obvioval
dvr Vídenský z úmyslného nešetení tajemství podobn, jako potom
v poslední redakci své Histoire de mon temps. Povsti a zprávy,

že se jedná, že byl zaven tajn mír, picházely záhy se všech stran, král

všechnu vinu ovšem nemohl piítati a nepiítal dvoru Vídenskému ; bželo
o to, co se stalo od ministr rakouských, poítaje k ministrm též diplomaty.

První takový pípad, který se vyskytuje v stížnostech krále Pruského,

byl tento: Hrab Khevenhiiller odešel v první polovici íjna na njakou dobu
z Dráždan. Z Prahy, kde se cestou zdržel, poslal Vratislavovi zprávu, že

byl zaven s Pruskem mír, a Vratislav to oznámil králi Augustovi. — K násle-

dujícímu srovn. též pojednání R. K o s r a, Zu Gesch. der Beziehungen

zwischen Preussen und Frankreich 1741 und 1742 (Zeitschrift flir Preussische

Geschichte 1880).

J. GOLL: Válka o zemé koruny eské. 10
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všechno mistrovství, jaké objevil hned v umní diplomatickém,

pevným v jeho politice byl pece jenom jeden bod: získání Slezska

a tím pojištní velmocenského postavení státu pruského. Kterou

z obou cest dojde cíle, sám naped nevdl, šel-li však ku pedu
obojí cestou zárove, lze to vysvtlovati též skutenou nerozhod-

ností. K tomu pistupuje živá letora mladého krále, která jej ne-

jednou vedla daleko na té neb oné cest, bez zdrželivosti, která

by byla patila k umní diplomatickému pln vysplému. A tak

bylo nejspíše i pi konvenci Schnellendorfské ; král, jak se zdá,

sám hned nevdl, povede-li konvence k míru a nad to i k spolku

s královnou. A neobjevila se pi tajném jednání ješt tetí cesta,

ležící mezi první a druhou? Je to neutralita až do konce války.

A k tomu jej konvence zavazovala urit, když nazveme neutra-

litou, že neml nic nepátelského podnikati proti královn až do

konce války mírem všeobecným.

O králi Fridrichovi platí, co jiní panovníci o sob nkdy tvrdili

neprávem, že byl totiž svým vlastním ministrem. Podewils, akoli

byl pívržencem cesty první a krále na konci r. 1740 jen zdržoval,

aby bez vyjednávání nevtrhl hned do Slezska, neml v jednání

ped konvencí žádného úastenství, které, jak se zdá, zstávalo

i jemu utajeným, aspo na poátku. Vdli o nm nkteí vyšší

dstojníci vojenští, zejména Goltz; zde, v tomto kruhu, snad

smíme hledati více národního sebevdomí, nežli u krále samého.

Konvence stanovila, že mír separátní má býti zaven na konci roku,

nebo vlastn, že se má v té dob o mír uiniti pokus. 2) A byl to

práv Goltz, jenž díve, než od schze Schnellendorfské uplynuly

dv nedle, dopisem daným Hyndfordovi 21. íjna velmi dtkliv
domlouval, aby mír byl ujednán co nejdíve, možná-li hned; mír

s královnou bude uzaven brzy nebo nebude uzaven nikdy:

aut nunc, aut nunquam!^)

2) Qu'on táchera de faire un traité definitif verš la fin de décembre

qui vient.

^) P. C. I,, 382: ... II me semble que Theure de berger pour la reine

Hongrie est venue. Aut nunc, aut nunquam. N'attendez pas

le 25. décembre pour faire la paix dans les formes, táchez de la faire au

plus vité, quand ce serait demain, avant que le diable s'en mele. — Goltz

potom oznámil, že v dalším jednání nemže míti žádného úastenství,

protože nebude ,,u dvora" ; byl totiž pidlen princi Leopoldovi, poslanému

s ástí pruského vojska do ech.
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Marii Terezii ukládala konvence tžkou obt ; mla se vzdáti

vtší ásti Slezska. Královna byla odhodlána splniti, co jí kon-

vence byla uložila, pála si však sama, aby nu'r byl vyjednán brzy,

ale tak, aby jí pinesl více, nežli obsahovala konvence výslovn

a závazn. Nemla právo pibírati aspo ásten i to, co král sám
pi tajné schzi teba nesliboval závazn, pece pedvídal pro bu-

doucnost jako možné?*) Na konci msíce íjna v Prešpurku by)

sepsán návrh smlou\^ o mír, který pi jednání s králem ml býti

pijat za základ.^)

První lánek návrhu datovaného dnem 31. msíce íjna prohla-

šuje, že nastává trv^alý mír a plné pátelství^) mezi králem Pruským

a královnou Uherskou a eskou (obojí titul zstává), pi emž
se \ýslovn stanoví, že pátelství, jež nastane, bude znamenati

\'íce, nežli pouhou neutralitu ; žádné z obou stran smlouvu zavíra-

jících nemá býti dovoleno podporovati protivníky strany druhé

jakýmkoli zpsobem, obma se ukládá, aby zrušily smlouvy

a spolky, ve které by byly vešly a které by pátelství, jež pináší

mír, byly na újmu."^) Pijme-li Fridrich tento lánek, bude moci

setrvati pi smlouv s Francií, kterou již ml, a bude moci dojednati

svou akcessi k smlouv Frankfurtské, která ješt chybla?

Konvence Schnellendorfská nepinášela hned plného míru,

nýbrž jen pímí zastené zdánlivou válkou, která by mohla

potrvati i po míru separátním mezi králem a královnou až do míru

všeobecného. lánek tetí návrhu ze dne 31. íjna proti tomu stanoví

\*ýslo\Ti, že podepsáním smlouvy nastane plný mír; má to býti

mír zjevný, piznaný a jako takový prohlášený.^)

*) V reskriptu královnin Kochovi do Frankfurta z 26. íjna se roze-

znává: was der Kónig von Preussen positive versprochen, und (was er)

anhofíen gemacht hat. (Unzer 130).

*) Následující podle exempláe v St. Ar., opateného nmeckými
poznámkami.

•) ... une paix inviolable, de meme qu' une sincere union et paríaite

amitié . .

') ... Elles (les deux parties 'contractantes) ne donneront non plus

aucun secours aux ennemis une de deux parties contractantes souš quelque

pretexte que ce soit, et ne íeront avec eux aucune alliance, qui soit contraire

á cette paix, derogeant meme á celles, qui de part ou autre pourríúent

avoir été íaites par le passé, en tant qu'elles seroient opposées aux presens

engagemens . . .

•) Glossa k tomuto lánku praví: Die Kundthuung des Friedens

kan der alleinige Punkt seyn, woran Ihro M. der Kónig von Preussen sicli

10*
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tvrtý lánek navržené smlouvy obsahuje postoupení Dolního

Slezska až k ece Nise s pevností stejnojmennou za ekou a stanoví

jieodvislost postoupeného Slezska od koruny eské. ^) lánek

desátý pejímá z konvence Schnellendorfské pro ást vojska

pruského zimní kvartýry v Horním Slezsku, ^^) a to do konce

dubna roku píštího, za podobných výminek, jako bylo již v kon-

venci. Tolik bylo sice z ní pejato o zimních kvartýrech do návrhu,

avšak ne bez nadje, že král sám, podaí-li se v nejbližší dob dohod-

nutí o mír plný a zjevný, od tohoto požadavku ustoupí docela.^^)

Jak bývalo zvykem v té dob, návrh ze dne 31. íjna pidává

k smlouv ješt separátní lánky, jež mly zstati tajnými; týkají

se volby císaské. V Malém Schnellendorfu král sám radil, aby se

se strany dvora Vídenského psobilo na odklad volby, slibuje

pi tom, že se o její urychlení sám piiovati nebude. Tajné lánky

(jsou dva) žádají více; neml se vzpírati platnosti hlasu eského, ^^j

^tossen dorften. AUein ohne derselben wurde Ihro M, derKónigin die gedey-

lichste Wiirkung des geschlossenen und so theur erkauften Friedens ent-

zogen . . . Mimo nmecké poznámky i n m a r g i n e návrhu jsou v St. Ar.

ješté na zvláštním oddleném archu Remarques podobného znní.

K 3. lánku se tu pipomíná: Les raisons, qui ont porte Sa M. Pruss. á

desirer, que 1'acte de Mylord Hyndford (konvence) restát secret, ne sau-

roient plus avoir lieu, ds que le Traité definitif sera conclu . . . Au lieu

qu'il ne peut que resulter un trs grand prejudice aux interets de la Reine

de Topinion seul, o sans la publication restera le monde, que la guerre . . .

n*est pas prte á finir,

^) V glosse se vykládá, že více (mínna neodvislost od íše) královna

nemá ve své moci. — K postoupení Slezska pipojena v následujících láncích

ada výminek, které se vyskytly již díve v jednání ped konvencí a pešly

pozdji též do míru r. 1742. —Ve výkladu (Mémoire) z 21. íjna, ureném
pro Robinsona (otištno v Erbfolgekrieg III., v nmeckém pe-
klade), udává se obsah tchto lánk takto: Die Erhaltung der katholischen

Religion (ve Slezsku), die pro-rata Entlastung von den auf ganz Schlesien

haftenden Schulden und eine allgemeine und gegenseitige Amnestie zu

Gun^ten der Privaten, welche bisher einer oder der anderen Partei an-

hánplich . '-n.

^^.
. v kt '-' Mavy se vyjímají.

i^ r ' ví: Zu wiinschen wáre, dass, da diese Winterquartier

allei i zu j. kung der wahren intention fur nótig erachtet worden, darvon

gamz Ofe standen . . . werden móchte . . . Mínno tím, že zimní kvartýry

v Horní -n Slezsku mly utajit konvenci a že by po míru již nemly býti

žádány.

^^) V prvním tajném lánku se praví: Sa M. le Roy de Prusse, en

consequence de Tanitié et paix retablie avec S. M. la Reine Hongrie et de
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ml pomáhati, aby volba byla odložena, ml býti nápomocen,

aby byl zvolen velkovévoda, manžel Marie Terezie.^)

To jest hlavní obsah návrhu pro jednání o mír, mír plný

zje\Tiý a tr\'alý. V konvenci král jen sliboval, že ze zemí Marie

Terezie nebude požadovati více než Dolní Slezsko pro sebe, avšak

Bohéme se desistera de Topposition faite á Texercise de la voix Electorale,

qui compete á cette Souveraine en qualité de Reine de Bohéme, et Sa M.
(král) concourrera de son mieux a faire cesser toutes les difficultés, suscitées

á cet egard.

*•) Druhý tajný lánek: Sa M. le Roy de Prusse concertera avec Sa

M. la Reine, Sa M. le Roy de la Grande Bretagne, comme Electeur Han-
novre, et LL. AA. EE. de Mayence et de Treves les mesures les plus con

venables, pour que Telection un ehef de 1'Empire ne soit pas preci-

pitée, mais que prealablement la Uberte en soit assurée. Et pour donner

une marque plus eclatate encore de son amitié á la Reine, et de sa bonne

volonté á son Royal Epoux, EUe se saisira pendant ce delay de la premiére

occasion, qui se presentera, pour pouvoir contribuer a Televation de Son

Altesse Royale á la dignit Imperiále, confonne aux loix fondamentales

de TEmpire. — K tomu glossa: Der erstere geheime Articul wird durch den

Innhalt des dem H, von Robinson, letztens zugestellten Memoire begrundet

und bey dem Aufsatz des zweyten hat man sich nach denen vom H. General

Lentulus behándigten Erinnerungen gerichtet und, wie zumahl diese beede

Articul hóchst geheim zu verbleiben haben, so wird andurch allem déme
ausgewichen, warumben S. M. der Konig von Preussen der Kónigin und
S. Kónigl. Hoheit Verlangen nicht sogleich erfllen zu kónnen, ob Sie es

gleich gern thun mochten, bezeuget haben. Dosah tohoto lánku patrný

z ,,Mémoire" pro Robinsona, kde se vykládá, pro královna sama nestaí,

aby zpsobila odklad volby (Erbfolgekrieg III.): . . . Da der Hof von Wien
ein unverletztliches Geheimniss iiber alles bewahren muss, was vereinbart

wurde, so werden seine Vorstellungen, welche einzig auf das Gemeinwohl
des Reiches und auf die Nothwendigkeit, dort vor allem die Ruhe herzu-

stellen und die íremden Truppen, die mit der Freiheit der Wahl unvereinbar

sind (tím mínno obojí vojsko francouzské) hinauszubringen gegrundet

wáren, bei Ihrer churf. D. vor Maynz und Trier nicht genúgen, wofern

sie nicht von Ihren Maj. von Grossbritannien und Preussen sehr wirksam

untersttzt wáren , . . Jak se to má stát, jak se král Pruský má vymknouti
ze starších závazk, ponechává se jeho moudrosti (hohe Einsicht und
vollendete Weisheit): ohne dass sich der Ho von Wien anmasst, ihm zu

diesem Zwecke etwas an dieHand zu geben, hoíft er im (iegcntheil beziiglich

seiner eigenen Haltung und seines Vorgehens von ihm geleitet zu werden . . .

Jakou váhu kladla Marie Terezie práv na to, co je obsah tajných lánk,
patrno z instrukce dané Neippergovi 21. Hjna< kde se vyslovuje nadje,
že král se zachová ,,seinen Vertróstungen gemáss", zaež mu královna'

bude zvlášté k díkm zavázána: woíttr Ihro Maj, ewig verbunden seyn

wrde (St. Ar.). . . ;: :
-
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jeho nezávazné sliby šly dále, uritji, co se týe Moravy a

Horního Slezska, které by zstaly královn, mén urit, co se

týe království eského. Návrh smlouvy o mír nežádá žádných

slib a neukládá králi v té píin žádných závazk urit a pímo,
avšak nepímo se od nho pece žádá tolik, co sám byl naznail dne

9. íjna jako možné. Ml-li uznati platnost eského hlasu kurfirst-

ského pro Marii Terezii, bylo tím zárove eeno, že královnou

eskou zstane ona a že králem eským se nestane kurfirst Ba-

vorský. Za pomoc ve válce, aby Marie Terezie královnou eskou
zstala, se v návrhu však nežádá.

Marie Terezie si pála, pijde-li k míru mezi ní a králem Prus-

kým, aby smlouva o mír byla vyjednána co nejdíve, aby se ne-

ekalo až do konce roku. Než k jednání o mír nepišlo ani v dob
nejbližší, ani v dob stanovené konvencí Schnellendorfskou. Návrh

z 31. íjna r. 1741 zstal na ten as návrhem a základem pro jednání

o mír stal se teprve uprosted r. 1742.

Téhož dne, kterým datován návrh pro jednání o mír, vzdala

se Nisa po obléhání, jež trvalo, jak umluveno bylo v konvenci,

dv nedle a bylo provádno, obléhání i obrana, bez mála zp-
sobem, jak stanovila konvnce.^^) Avšak téhož dne, 31. íjna,

pišly do Prešpurka zprávy, že byl, ješt nežli Nisa se vzdala,

poslán Leopold, ddiný princ Anhaltský, s ástí vojska pruského

do hrabství Kladského aby odtud tá,hl dále do eského Zálabí.

Pi tajném jednání ped konvencí bylo žádáno, aby se vojsko

pruské mohlo na zimu rozložiti netoliko v Horním Slezsku, nýbrž

také na Morav nebo v Cechách. Konvence omezuje pruské

zimní kvartýry na Horní Slezsko ; král sice pi jednání na zámku
Schnellendorfském se vracel k echám, ale Neipperg na to ne-

pistoupil, tebas, jak se zdá, neodvážil se králi odporovati vý-

^*) Obléhání Nisy (Erbfolgkrieg II., 528) bylo pece do nkteré
míry opravdové, ježto byl stelbou na msto znaný poet dom poškozen

a nkolik oban ranno a v pruském ležení nkolik muž zabito a ranno
výbuchem zpsobeným stelbou z pevnosti. Dne 30. íjna purkmistr jménem
obanstva nabízel komandantovi, že obané budou spolu s posádkou msta
hájiti do poslední krpje krve, naež komandant, jenž ml instrukce,

jak dlouho má sekati se vzdáním, odpovdl, že mu obané na poátku
obléhání slíbili ve všem a všady poslušnost. Téhož dne vojenská rada se

usnesla, že se pone vyjednávati o vzdání na ušetení hodného a vrného
obanstva.
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slovTi, ^^) v Prešpurku však, když tam pišel jeho zpravodaj

Lentulus, ozval se proti požadavku krále Pruského odpor uritý

a rozhodný, a pozdji, když pišly zprávy, že opravdu ást pruského

vojska táhne do Cech, bylo žádáno, aby princ Leopold byl povolán

zpátky, zvlášt kdyby se podailo zavíti mír hned na poátku

listopadu.^®)

Kdy ustoupil král Fridrich od úmluv Schnellendorfských?

Rozumíme-li tmi úmluvami jen protokol sepsaný a podepsaný

Hyndfordem, poátek byl uinn hned, když princ Leopold obdržel

rozkaz, aby táhl do Cech. Ale nebží jen o to, že král mínil rozložiti

na zimu ást svého vojska v eském Zálabí, záhy bylo také patrno,

že pi tom nebude šeteno ješt jiného zcela uritého závazku

konvence z 9. íjna. Pruské vojsko si napd eské vedlo jako v zemi

nepátelské, ukládajíc obyvatelstvu to, co podle ní ukládati ne-

mlo, až i kontribuce v penzích. A pi tom bylo také doplováno

rekrutováním, a i to konvence zapovídala v zemích královniných

výslovn.^") To vše se pozdji dalo také v Horním Slezsku. Míní-

me-li však úmluvami Schnellendorfskými i to, co král, teba bez

uritých a závazných slib, pipovídal neb aspo pedpovídal,

jako možné, není snadno poznati, kdy se svých úmysl vzdal

nadobro.

Uritji nežli o Cechách, vyslovil se král Pruský pi schzi

v Malém Schnellendoríu o Morav a Horním Slezsku. Avšak hned

po vzdání Nisy, 1. dnem msíce listopadu je datována akcesse

pruská k smlouv Frankfurtské, kterou zárove shboval Sasku

svou garancii, co se týe Moravy a Slezska, Bavorsku, co se týe
království eského. Ovšem Fridrich podobných garancií vysoko

'») D r o y s e n (V. 1. str. 34) cituje z dopisu Goltzova, daného v Mladé

Boleslavi 12. listopadu Neippergovi, toto: quant aux quartiers dans ce paysci

(v echách), V. Excell. n'ignore pas qu'on les prendroit, j'ai méme eu

Thonneur de lui en dire les raisons, qu'Elle n'a pas désapprouvées, aussi

bien que M. Hyndíord, quoiqu'on n'en ait point fait mention dans Tinstru-

ment en question. — Dopis ovšem nedokazuje, jak tvrdí Droysen, že to

bylo smluveno (verabredet), a to není v protokole.

^•) V reskriptu z 21. íjna Neippergovi (Erbfolgekrieg IH., 148) se

pravi: chce-li král tím, že zaujme Zálabí, dostati se do spor se Sasy, snadno

najde k tomu píležitost jinou.

»^ V Schnellendoríu piznával král tuto ást ech královn, an na-

bízel sám, že by jeho vojsko za to, co by pro své poteby bralo, dalo jí ná-

hradu v penzích.
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necenil, jakož také akcesse a garancie jeho potom, r. 1742, co se

týe Saska, mírem, kterým se koní t. zv. první slezská válka,

padla úpln. Cechy garantoval Karlu Albertovi po akcessi k smlouv
Frankfurtské ješt jednou smlouvou prusko-bavorskou, zavenou
krátce po ní, dne 4. listopadu .i^) Garancie králova Karlu Albertovi

sice neslibovala, že Prusko mu bude pomáhati na poli váleném,

aby se stal králem eským, avšak v té chvíli, když obdržel zprávu,

že se stal pánem Prahy (a stal se jím bez jeho pomoci), uznal

Fridrich ihned kurfirsta Bavorského za krále eského. Bylo to

28. listopadu a pípitek krále Pruského toho dne patil novému
králi. eskému.

Smíme Fridrichovi vyítati, že tím zrušil, co byl slíbil, když

tu žádný závazný slib nebyl? K emu byl král na zámku Schnellen-

dorfském radil, práv to se nebylo stalo. Bitva, která by byla

mohla odvrátit pád Prahy, nebyla svedena.^^) Marie Terezie

pozdji odtud, od pádu Prahy, poítala ,,odpadnutí" krále Prus-

kého od úmluv Schnellendorfských.20] A pece ani po pádu Prahy

hned se nevzdala vší nadje, že by mohl býti pece zaven mír

v nejbližší dob, takže by král Pruský vystoupil ž ady jejích

protivník, až se bude pokraovati ve válce po pestávce, kterou

zpsobí, jak se oekávalo, zimní poasí.^)

Když Goltz dopisem poslaným Hyndfordovi 21. íjna naléhal

na rychlé vyjednání smlouvy, kterou konvence odkládala ke konci

roku, odvodoval to tím, že král je velice rozhnván, že slíbené

tajemství se nezachovává.^^) Nebželo o to, že je simulovaná válka

I

18) Smlouva se týká Karla Alberta jako budoucího císae, ježto podle

ní má pruské Slezsko býti neodvislé, s plnou suverenitou jak od koruny

eské, tak od íše.

1^) Ješté 20. listopadu král poítá s možností bitvy vítzné pro vojsko

rakouské, jak patrno z jeho dopisu princi Leopoldovi (P. C. I., 407) : SoUten

die AUiirten ungliicklich sein und geschlagen werden, so ist wohl zu ver-

muthen, dass Neipperg solche verfolgen wird.

20) íkalo se tomu, jako díve o králi Anglickém: „Absprung des

Kónigs von Preussen".
2i) v dopise Belleislovi ze dne 21. Ustopadu (P. C. I., 410) král klade

poátek válené akce na jae až do bezna nebo do zaátku dubna.

22) Le Roi en est dans une colre terrible . . . Le Roi est terriblement

piqué de rindiscretion des Autrichiens > . . Zdali a pokud s rakouské strany

taj.emství bylo úmysln porušováno, o tom se mnoho psalo dávnji i v novjší

literatue ; tak, jak tvrdil Fridrich sám ve svých výitkách, se dvr Vídenský
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sama prozrazovala, ^) král obvioval dvr Vídenský a jeho mi-

nistry (mínni tím také jeho diplomati jako oba hrabata Kheven-

hiiller a Vratislav v Drážanech), že se to dje zúmysln, aby jej

rozvedli s jeho spojenci. Král byl sice sám v Schnellendorf dal

na srozumnou, že by se mínil nebo mohl od nich odlouiti, než

práv o. tom, setrvá-li pi nich nebo postaví-li se proti nim, ml
rozhodovati tepr\^a další prbh války. Radu, aby se smlouva

urychlila, dával Goltz, jenž ml vtší úastenství pi tajném jednání

ped konvenci, než kdokoli jiný, a dával ji sám bez vdomosti
svého krále, jenž po nm vzkazoval jen tolik, nebude-li se bu-

doucn tajemství zachovávati lépe, že on sám se zbaví všech slib

a závazk, jakmile to uzná za potebné a užitené.

Pokud král nepodporoval svých spojenc na poli váleném
(a nestalo se to ani po pádu Prahy hned), potud zstávalo v plat-

nosti aspo ustanovení konvence, že nebude vystupovati proti

Marii Terezii úton a potud nemizela úpln nadje, že bude lze

krále odlouiti od jeho spojenc, ba snad i získati jeho pomoc proti

nim; zvlášt, pokud se týe Francie, bylo lze pi tom se odvolati

k jeho státoprávnímu patriotismu podobnými dvody, jako po-

zdji, píše djiny tch vcí, vysvtloval on sám, pro zavíral kon-

venci. Ješt nikdy Francie nevystupovala tak pánovit, na králi

Pruském je, aby se stal osvoboditelem ,,své vlasti", ba Evropy!^)

jisté nechoval. — Povsti o jednáni a pak o konvenci (namnoze jako plném
míru) se poaly šíiti záhy. Neipperg, jenž dostával z Vratislav tajné

zprávy, piložil k dopisu velkovévodovi podobnou zprávu ze dne 25. záí
tohoto znní (Vál. Ar): Man spricht insgesammt von nichts als Frieden

und macht denen Leuthen weiss, die ósterreichische Armée seye schon in

Bóhmen, und wiirde sich der Kónig auch dahin ziehen, mit ihr conju-

giren und gemeinscheítlich nach dem gemachten Friedenstraktat wieder

Bayem agiren. — Zde tedy povst pedbíhá ped tím, co povdl král sám
podobn potom v Schnellendoríu.

2*) Neipperg Hyndfordovi 1. Ustopadu (St. Ar.): On pubUe bien la

méme chose (že byl zaven mír) dans Tarmée prussienne, et ce bruit s'est

repandu jusqu' au point que les hussards prussiens approchants des notres

leurs ont dít de ne point se faire de mal, puisqu'il étoit connu dans toute

leur armée que la paix étoit deja faite, et deviendroientméme de nos meilleurs

amis au premiér jour.

**) Ve výkladu ureném pro Hyndíorda ze dne 23. listopadu (St. Ar.)

teme: .... Les vastes idées de la France ne se manifestent que trop une
maniere despotique; cette Couronne dicte la loix á 1'Empire. Jamais dii

temps passé son procedé n'a été autant imperieux et meprisant ... 11
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Nesnadná úloha vyjednávati s králem pipadla i tentokráte

Hyndfordovi,2s) ^g^ pokusy jeho, aby jej piml k jednání, zstá-

valy bez výsledku. Král opakoval a stupoval své stížnosti, že

tajemství nebylo zachováno, a jeho nevole se obracela také proti

Hyndfordovi samému. Pocítil to zvlášt, když se setkal s králem

28. listopadu, týž den, kdy do Berlína (neb král ze Slezska byl

odešel do Berlína) pišla zpráva o pádu Prahy .^6) Nicmén nco
pozdji král pece dovolil, aby Hyndford mu poslal návrh dato-

vaný 31. íjnem, ale tak, že odložil odpovd k 25. prosinci, odvo-

lávaje se pi tom na lhtu, kterou urovala konvence Schnellen-

dorfská. Skuten byl potom Hyndford od krále pijat ped koncem

prosince, ale audience tato nebyla zaátkem nového jednání,

nýbrž koncem pokus, aby jednáno bylo na základ, který byl král

sám pipravil tím, co byl vedle konvence povdl v Schnellen-

dorf dne 9. íjna. Krátce po pijetí návrhu ze dne 31. íjna, tedy

ješt ped slyšením, které povolil, král byl lordovi vzkázal, že

s ním o smlouvu jednati již nemíní.

Audience 2') — nevíme urit, byla-li 25. neb 26. prosince —
poala se, jak se zdá, eí krále, jenž Hyndforda dlouho k slovu

nepipouštl. Vracel se v ní k tomu, co byl povdl dne 9. íjna,

ale tak, že to vlastn odvolával jako již neplatné. Než i pi tom

dával na jevo svou nepíze k Sasku. Zvlášt Moravu by byl (to

pipomenul nejdíve) rád zachoval královn, také ješt obojí

Rakousy, aby však podržela Cechy a Horní Slezsko, zdálo se mu
na pováženou pro nho samého pro budoucnost, jakoby ped-

n tient qu'au Roy de Prusse etre le glorieux liberateur de Sa patrie. —

•

Podobn ve výkladu ureném pro Robinsona z prostedka prosince (St. Ar.),

kde se vyzývá král, by pomáhal: á delivrer TEmpire et 1'Europe de

Tesclavage de la Maison de Bourbon . . . En un mot, 11 ne tiendra qu'au

Roy de Prusse etre le glorieux restaurateur et garant de la liberto

publique.
2S) Nejdíve byl k tomu urován Neipperg, jenž se však zdráhal, ne-

chtje s králem ani o tom jednati, co se v echách dalo proti konvenci,

tím mén o mír. Plnou moc k jednání obdržel Hyndford pímo (Neipperg

by si ho byl sml pibrati) teprve uprosted prosince.

2«) Griinhagen II., 79 podle zprávy Hyndfordovy, kterou znal

též C a r 1 y 1 e. Král Hyndforda zahrnul výitkami, pokril rameny

a obrátil se jinam.

2') Hyndford poslal o ní dvojí zprávu, do Londýna, které užil G r ii n-

h a g e n, a Robinsonovi, která je v St. Ar. ve francouzském peklade.
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vídal onen velký' zápas, který nazýváme „sedmiletou válkou"

a který teprve rozhodl osud Slezska konen. Kdyby královna

podržela Cechy i Horní Slezsko (ekl král), bylo by to sousedství

nebezpené díve nebo pozdji, kdyby však podržela jen Moravu,

nebezpeí by nebylo již tak veliké .^^)

Že tajemství nebylo ode dvora Vídenského zachováno, stalo

se, jak tvrdil král, nejen proto, aby vzbuzena byla nedvra
spojenc, které ml, proti nmu, nýbrž i v tom úmyslu, aby n-
kteí kurfirstové byli udržováni v nejistot, zdali nebude pece
zvolen za císae velkovévoda. To však nemže pipustiti ani

Francie, ani on sám 2^) Ostatek— a tu král opakoval skoro stejnými

slovy, co byl povdl v Schnellendorf — kdyby jim, Rakušanm,
bylo pálo štstí, kdyby se byli odvážili bitvy a tím zachránili

Prahu, kdo ví, co by byl uinil l^o) Než po tom, co se stalo, je již

pozd ; nyní (pokraoval král) máme my (tedy zde již je rozhodnuto,

že se spojí s ostatními spojenci k spolenému vedení války v nej-

bližší dob) v poli 130,000 muž proti jejich 70,000 ;
jim nezbude

než se podrobiti a zavíti mír za výminek, které ješt budou

možné .^^)

Král potom pešel k obratu, jenž byl nedávno nastal v Rusku,

kde palácovou revolucí na míst mladého císae byla povolána

na trn dcera Petra Velkého, císaovna Alžbta. Bude-li dvr
Vídenský se vzpírati míru, jak naznaeno, nezave-li mír v as,

spolek Francie s Ruskem, touto velmocí severu evropského, pinese

Marii Terezii (tak hrozil král) ztrátu všech jejích zemí . . .^2) Zde,

2») Komu uroval král Horní Slezsko? Sobe nebo Sasku?

2*) ... Mais divulguant le secret, elle (la cour de Vienne) avoit deux

íins: la premiére de me rendre suspect á mes Alliés, la seconde, en tenant

quelques uns des Electeurs en suspens, de flatter ses esperances de la dignit

Imperiále, ce que ni moi, ni la France nous ne pouvions jamais permettre.

'®) Encore (disoit-il), s'iLs avoient eu du bonheur en risquant une ba-

taille en Bohéme, je ne scais pas ce que j'aurois fait. U Grúnhagena zní

toto zvlášt zajímavé místo takto: Dann, Mylord, um ganz ehrlich es zu

sagen, haben sie eine grosse Thorheit begangen, dass sie sich Prag vor der

Naše haben wegnehmen lassen, ohne eine Schlacht zu wagen. Hátten sie eine

solche gewagt und Gltíck gehabt, ich weiss nicht, was ich gethan haben

wiirde.

•*) Faire la paix le mieux qu'ils le peuvent.

**) ... la France conjointement avec cette grande puissance du
Nord ne laissera pas une seule province á la Reine.
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jak se zdá, podailo se Hyndfordovi dostati se k slovu otázkou,

zdali se král neobává píliš velké moci Francie, když Karel Albert

se stane císaem z její milosti, a zvlášt, zdali se neobává, že by
potom mohl spolek Francie, která bude dávati rozkazy novému
císai, s Ruskem pinésti velké nebezpeenství jemu samému a státu

pruskému. Král odpovdl, že tuto starost teba ponechati budou-

cnosti.^) V -nejbližší dob nastává starost o volbu nového císae,

jenž se stane císaem také pispním jeho a s jehož vdností bude

mu lze poítati; k volb je již ustanoven uritý den, bude zvolen

24. ledna. Tím tedy další odklad volby, jak pipouštl král sám

v Schnellendorf a jak žádal návrh z 31. íjna, prohlášen za ne-

možný. Králi Pruskému byl Karel Albert králem eským a bu-

doucím císaem.

Lord Hyndford byl dvorem Vídenským splnomocnn, aby

pi jednání o mír králi nabídl ješt více, nežli mu slibovaly konvence

Schnellendorfská a návrh datovaný 31. íjnem. Nejen Dolní Slezsko

mlo býti vymanno ze svazku koruny eské, nýbrž také brani-

borská léna v Lužici mla býti zbavena svazku, který je ješt

s ní spojoval. Než anglický vyslanec, když všecka nadje na další

jednání mizela, neodvážil se nabídnouti a pednésti, co mu bylo

sveno.^)

Povsti a zprávy více nebo mén spolehlivé, že se vyjednává,

a potom, že mezi Marií Terezií a králem Pruským je vyjednána

njaká smlouva, nejvíce znepokojovaly spojence královy, kterým

nezbylo, než aby se dlali vícími v jeho vrnost, i když nejistota.

'^) On avoit beau luy representer ce que pour plusieurs raisons il

auroit á craindre de la France elle méme, et que s'il étoit vray que la Moscovie

et la France devoient étre si liées, personne, vue la situation de ses etats,

n'auroit tant a craindre une telle intelligence. Cela arrivant (repondit-il),'

il faudra faire comme on pourra ...

3*) Ml také nabídnouti nové úmluvy o ddictví Julišsko-Berské

v dorozumní s Anglií. — Mémoire pour Mr. le Comte de Hyndford le 22. déc.

1741 (St. Ar,): Par le dernier memoire, envoyé á Mr. le Comte de Hynd-
ford, on luy a donné a connoitre, que si S, M le Roy vouloit etre le glorieux:]

liberáteur de TEurope, la Reine concourreroit á Luy asseurer des nouveaux

avantages considerables, sans qu'Elle y perde rien. Pour mieux eclaircir

cette pensée, on authorise ledit Comte . . . non seulement offrir au Roi

de Prusse tout le droit, qui compete a la Reine sur la Lusace, mais encore

de prendre en Son nom tels engagemens que S. M. Britt. trouvera á propos

par rapport a la Succession de Juliers et de Bergues.
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jak se zachová, trvala dále. Platí to zvláU o kurfirstu Bavorském.

Obavy jeho, že se Fridrich s královnou dohodne, poaly se velmi

záhy, hned v té dob, kdy na konci r. 1740 a na poátku r. 1741,

ve Vídni o dohodnutí bylo jednáno skuten ; obavy se potom
v následujících msících \Tacely zase a zase, když král pímé
smlouv mezi Pruskem a Bavorskem se vyhýbal, a kurfirst o ni

stál a králv zástupce Klinggráffen pišel do Mnichova hned na

konci r. 1740.^) Nežli r. 1741 kurfirst pekroil hranice horno-

rakouské, byla tu aspo smlouva Fridrichova s Francií; smlouva

Frankfurtská byla jako smlouva preliminární dojednána teprve

v druhé polovici záí, v dob, kdy kurfirst se svými Bavory a s Fran-

couzy táhl, ale nedotáhl v Dolních Rakousích k Vídni. V té dob
se však vracely a stupovaly jeho obavy, že bude opuštn od krále

Pruského. Starost jeho, oznamuje Klinggráffen dne 15. íjna svému
králi, pechází v zoufalost, a íká, že zprávám o míru neví .^6)

") Jeho relace jsou v Berl. Arch. — Hned instrukce ze dne 12. pro-

since 1740 (P. C. I., 138) mu ukládala: il faut qu'en tout ceci 11 manoeuvre
íinement . . . Fridrich si tehdy pál, aby Bavorsko vystoupilo proti Marii

Terezii, oekávaje, že královna tím spíše se dohodne s ním a dá mu Slezsko. —
V kvtnu (1741), když pijel do Bavorska Belleisle, bylo lze kurfirstovi

bezpen poítati na podporu Francie, ale ani tenkráte se ješt nepoalo
jednání o pímý spolek s Pruskem. Dne 20. kvtna píše KUnggráffen o své

rozmluv s kiu-firstem, který ho prijal, oekávaje Belleisla: II me fit sentir

un certain abbattement ajoutant, que sans V. M. tout étoit perdu, que
sans Elle la France et lui ne pouvoient pas grande chose, car je venois de

luy dire que cela ne devoit point Tempecher agir, étant assuré de la France.
— Kurfirst a Tórring byh velmi sklamáni, že Belleisle nepinesl s sebou

hotové smlouvy Francie s Pruskem. Tórring ekl: Est-il possible que
la Maison Autriche sur le bord de precipice se sauve par ce miracle, car

nous ne pouvons rien sans le Roy de Prusse. — Také Belleisle Khnggráffenovi

ekl, že je teba, aby král Pruský byl vázán smlouvou: sans quoy TElecteur

ii'oseroit rien laire parce qu'aprs tant de glorieux avantages, que V. M.
1 remportés sur les ennemys, on craignoit un accommodement (s Marií

rerezií), et que TElecteur se trouvoit sacrifié.

••) Ce prince est dans un chagrin qui tient du desespoir; quoiqu*il

dise qu'il ne le croit par, je ne Tai jamais vu en pareil état. 11 m'a prie

<\e ne rien marquer á V. M., mais j'ai cru de mon devoir en donner connois-

ance. La consternation est generále . . . Podobn z Melku 21. íjna: On
ne me quitte par toas les jours pour me demander ce que j'en .sais, mais

n'en sachant rien, on reste dans une grande incertitude . . . L'Electeiir,

qui veut cacher son chagrin qui Taccable, assure tout haut qu'il ne le croira

jamais, cependant 11 languit avoir de nouvelles de Silesie. — PS. dopisu
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Ani Belleisle, ^^) ani Schmettau •'^) nedovedli upokojiti kurfirsta

docela. A stejné obavy a pochybnosti ho provázely i potom, když,

pekroiv eské h anice, táhl ku Praze.

kurfirstova Belleislovi ze dne 29. íjna, zmínného výše, zní takto: Encore
une fois, je ne peux pas le penser (že Fridrich zavel s královnou mír), parce

que je le crois aussi honnéte homme qu'il se depeint dans toutes ses lettres

et dans sa conduite qu'il a tenu avec moi — jusqu'á present. — Diploma-

tická korrespondence té doby je plná lichocení, ujišování oddanosti, upím-
ného pátelství a vrnosti. To platí též o dopisech Fridrichových Karlu
Albertovi. Tak teme v dopise z 22. záí (P. C. I., 349): Je pris V. Altesse

Elect. étre persuadé que mon coeur est inséparable du Sien, que je n'aurai

jamais ami qui soit plus de mon choix — si je puis m'exprimer ainsi —
qu'Elle: en unmot, jeregardenosliaisons comme indissolubles et éternelles.

Les Autrichiens ne se rebutent point de négocier, mais V. Altesse Élect.

peut étre sre qu'ils n'avanceront pas plus qu'ils n'ont fait jusqu'á présent . . .

et mes engagements sont trop sacrés pour que je les rompe de ma vie. —
O zmn tonu v dopise z 7. íjna v. svrchu. — V dopise ze dne 14. íjna (P.

C. I., 377) král oznamuje Karlu Albertovi, že nepotáhne za Neippergem
na Moravu, zamluje ovšem pi tom konvenci, která to nedovoluje, a udávaje

rozliné dvody jiné. — Dne 2. listopadu, oznamuje kurfirstovi vzdání Nisy
(P. C. I., 398), král podotýká: Je dois en partie la reddition de cette pláce

aux armes de V. Alt. Élect. — což je ovšem pravda ; víme, pro se Marie

Terezie odhodlala k jednání s králem Pruským. A pravdivé je též, co

píše dále: je peux L'assurer positivement et sur mon honneur que je n'ai

point fait de p a i x avec les Autrichiens — potud , že konvence není

smlouvou o plný mír.

37) Belleisle Karlu Albertovi 23. íjna (Campagnes II., 180),

odpovídaje na jeho dopis z 19. t. m.: Le Roi de Prusse n'étoit occupé que
de prendre Neiss, et ne pouvant en deplacer M. de Neuperg, il vouloit á quel-

que prix que ce fut, que vos mouvemens sur Vienne fissent cet eífet . . .

A présent que le voilá delivré de M. de Neuperg, il s'embarrassera trs peu

de difficultés que vous aurez á surmonter. II va prendre Neiss, il bloquera

Glatz, et, pour cet effet, il s'étendra dans cette partie de la Bohéme, tout

autant qu'il pourra, et vous laissera le fardeau de la Guerre . . . mais en

méme temps . . . je le justifie pleinement sur son prétendu accommodement
avec la Reine Hongrie, et jenesais pas comment V. A. S. E. a pu ajouter

foi un seul instant á toutes les nouvelles ... J'ai ailleurs une infinité

autres preuves de la fidélité de ce Prince ; mais elles n'empéchent par qu'il

ne soit occupé de son intért et de ses avantages. V. A. S. E. doit donc

compter essentiellement sur TAlliance du Roi de Prusse; sa gloire et son

propre intert Ty engagent . . . Lze se však tázati, zdali Belleisle byl opravdu

pln pesvden o tom, co psal.

^j Schmettau sám, jak se zdá, když upokojoval Karla Alberta,

vil povstem a zprávám snad ješt více, než kurfirst sám. Dne 24. íjna

oznamuje králi, že zvlášt u francouzských generál nacházejí víru, takže
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kurfirst sám jim to musí \^ymlouvat: L*Electeiir mme leur repondit hier,

qu*il avoit trop bonne opinion de ces Messieurs — mínni tím eení gene-

rálové — que de croire qu*il y eut seulement un seul qui osa (tak psáno)

soup9onner V. M. une telle chose ... — V dopise z 5. listopadu upozoruje

Schmettau krále, že leccos by mohlo potvrzovati povsti; ví se, že král

se sešel s Xeippergem, že válka v Slezsku skuten pestala. Schmettau

sám k zasvceným nepatil.
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